
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคนคุณภาพ สร้างสังคมแห่งความสุข
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
       3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของชุมชน
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เตรียมความพร้อมในการ เพ่ือให้เยาวชนและ จัดโครงการอบรมและซักซ้อมการป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

ป้องกันและบรรเทา ประชาชนมีความ สาธารณภัยแก่เยาวชนและประชาชนใน รับการอบรม มีความรู้และความพร้อม
สาธารณภัย พร้อมในการป้องกัน ต าบลวัดยางงาม ได้รับความรู้ หากเกิดสาธารณภัยข้ึน

และบรรเทา เพ่ิมข้ึน
สาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน

2 รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้เยาวชนมี จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด ความรู้เร่ือง เร่ืองยาเสพติด รับการอบรม มีความรู้เร่ืองปัญหา

ยาเสพติด ได้รับความรู้ ยาเสพติด
เพ่ิมข้ึน

3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ จัดโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนในต าบลมี ส านักปลัด
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ภาพการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการจราจร  ต้ังจุดบริการ จุดบริการ ความปลอดภัยในชีวิต
จากการจราจร และลดอุบัติเหตุ ประชาชนในช่วงเทศกาล ประชาชน และทรัพย์สิน

จากการจราจร 
รณรงค์ความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อบรมทบทวนความรู้ให้กับ เพ่ือทบทวนความรู้ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน อปพร.ได้รับความรู้ ส านักปลัด

อปพร.ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ให้กับ อปพร. ในเขตพ้ืนท่ีต าบลวัดยางงาม อปพร.ท่ี และสามารถน ามาใช้
วัดยางงาม เข้ารับการ ประโยชน์ในการปฎิบัติ

ฝึกอบรม หน้าท่ีได้
ได้รับความรู้
เพ่ิมมากข้ึน

5 หน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชน จัดต้ังทีมกู้ชีพกู้ภัย ต าบลวัดยางงาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 ทีม ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ต าบลวัดยางงาม เบ้ืองต้น ช่วยเหลือเบ้ีองต้นเม่ือ

เกิดเหตุข้ึน

6 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัย ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ี 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนกล้อง ประชาชนในต าบลมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบล ในชิวิตและทรัพย์สิน ต าบลวัดยางงาม วงจรปิดท่ี ความปลอดภัยในชีวิต
วัดยางงาม ของประชาชน ได้รับการ และทรัพย์สิน  และลด

และแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

7 ติดต้ังกระจกโค้ง เพ่ือติดต้ัง ติดต้ังกระจกโค้ง บริเวณจุดเส่ียง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจ กองช่าง
กระจกโค้ง หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม กระจกโค้ง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ท่ีติดต้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือบูรณาการ  เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ปัญหาการแพร่ระบาด ส านักปลัด/

ป้องกันและปราบปราม การป้องกันและ ยาเสพติดอ าเภอปากท่อ (ศป.ปส.อ.ปากท่อ) 1 ศูนย์ ของยาเสพติดในพ้ืนท่ี อ าเภอปากท่อ
ยาเสพติดอ าเภอปากท่อ แก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดลง  ชุมชนมีความ
(ศป.ปส.อ.ปากท่อ) ยาเสพติด เข้มแข็ง

9 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จิตอาสา จิตอาสาภัยพิบัติ ส านักปลัด/
จิตอาสาภัยภิบัติประจ า โครงการจิตอาสา ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ภัยพิบัติ มีความพร้อมในการ
องค์การบริหารส่วนต าบล พระราชทาน 904 วัดยางงาม ให้กับ จิตอาสา จ านวน 50 คน จ านวน ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
วัดยางงาม วปร.ให้มีความ 50 คน มอบหมาย กรณีเกิด

เข้มแข็ง เพ่ือให้ เข้าร่วมการ สาธารณภัย
จิตอาสาท่ีเข้ารับ ฝึกอบรม
การฝึกอบรม 
มีความรู้ ความ
สามารถมาช่วย
เหลือเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้

รวม 9  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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     3.2  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิ ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร 1 ศูนย์ ได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารอย่าง
เต็มท่ี

รวม 1  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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