
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 สร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน
      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสัมคมแห่งความสุข    
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว
     4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 พัฒนาระบบการจัดเก็บ เพ่ือพัฒนาให้การ จัดท าระบบแผนท่ีภาษี , จัดท าระบบฐาน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ด าเนินการ มีระบบฐานข้อมูลจัด กองคลัง

รายได้ จัดเก็บมีศักยภาพ ข้อมูลและชนิดภาษี , จัดท าหรือปรับปรุง จัดเก็บรายได้ เก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ ราคาทุนทรัพย์ข้อมูลแปลงท่ีดิน โรงเรือน ครบถ้วนตาม
ย่ิงข้ึน และส่ิงปลูกสร้าง ระบบ

2 พัฒนาศักยภาพแก่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
ผู้บริหาร , สมาชิก , และทักษะการ ผู้บริหาร , สมาชิก , พนักงานเจ้าหน้าท่ี , ผู้เข้าร่วม ความรู้ ทักษะการท างาน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี , ท างาน/การแลก พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน โครงการ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
พนักงานจ้าง และผู้น า เปล่ียนการเรียนรู้ ต าบลวัดยางงาม ได้รับความรู้ เก่ียวกับการท างาน
ชุมชน ต าบลวัดยางงาม การท างานกับ เพ่ิมมากข้ึน

องค์กรอ่ืน ๆ

3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ ผู้เข้าร่วมการอบรมมี ส านักปลัด
จริยธรรมและสร้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้เข้าร่วม คุณธรรมและจริยธรรม
ธรรมาภิบาลใน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล โครงการ ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
องค์การบริหารส่วน วัดยางงาม ได้รับความรู้ การให้บริการ และประ
ต าบลวัดยางงาม เพ่ิมมากข้ึน โยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหาร เพ่ือจัดการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังนายก อบต. และสมาชิกสภา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดการเลือก ประชาชนเห็นความ ส านักปลัด

ท้องถ่ินและสมาชิกสภา ท่ีมีประสิทธิภาพ อบต.วัดยางงาม ต้ังบรรลุตาม ส าคัญและมีส่วนร่วม
ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ ตามบทบาทหน้าท่ี

และเป้าหมาย

5 เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อปท.ผู้รับผิดชอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์ปฏับติ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ส านักปลัด /
ประสิทธิภาพศูนย์ ในการปฏิบัติงานของ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม การร่วม ฯ ในการช่วยเหลือ อปท.ในเขต
ปฏิบัติการร่วม ในการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา จ านวน ประชาชนและการ อ าเภอปากท่อ
ช่วยเหลือประชาชนและ ในการช่วยเหลือ ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 1 แห่ง พัฒนาศักยภาพการ ท่ีขอรับเงิน
การพัฒนาศักยภาพ ประชาชนฯ ส่วนท้องถ่ิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บริหารจัดการของ อุดหนุน
การบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ิน มีการด าเนิน
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี งานอย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 5  โครงการ 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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     4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนของ มีการพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุและชมรม พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุท่ี ของชมรมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในต าบล ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วม
วัดยางงาม โครงการได้

พัฒนา
ศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

2 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนของ ประชาชนแต่ละช่วงวัย ส านักปลัด
วัยท างาน วัยผู้สูงอายุ คนในทุกช่วงวัย  รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ในการดูแล
และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ รวมท้ังสนับสนุน สันทนาการร่วมกับชมรมผู้สุงอายุ กิจกรรมได้ สุขภาพ และผู้สูงอายุมี

ส่งเสริม พัฒนา รับความรู้ การกิจกรรมร่วมกัน
ชมรมผู้สูงอายุ เพ่ิมมากข้ึน
ให้มีการท า
กิจกรรมร่วมกัน

3 เพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้น า ส่งเสริมความรู้ให้แก่ จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพ ฝึกอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ ผู้น าชุมชน และเยาวชน ส านักปลัด
ชุมชนและเยาวชน ผู้น าชุมชน และ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชนและเยาวชน ผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ และ
ต าบลวัดยางงาม เยาวชน เพ่ิมพูน โครงการได้ ประสบการณ์เพ่ิมมาก

ความรู้และ รับความรู้ ข้ึน
ประสบการณ์ เพ่ิมมากข้ึน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อบรมให้ความรู้เร่ืองการ เพ่ือให้ประชาชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ ประชาชนและผู้น า ส านักปลัด

ปกครองในระบอบ และผู้น าชุมชน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ผู้เข้าร่วม ชุมชนได้รับความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระ มีความรู้ทางด้าน ทรงเป็นประมุข อบรมได้ การปกครองระบอบ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปกครองฯ รับความรู้ ประชาธิปไตยฯ

เพ่ิมมากข้ึน

5 จัดเวทีประชาคมเพ่ือ เพ่ือรับฟังปัญหาและ จัดโครงการให้ความรู้  ส่งเสริม การประชุม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความต้องการของ ประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล  และรับฟังปัญหา ผู้เข้าร่วม ในการจัดเสนอปัญหา
ในการจัดท าแผนพัฒนา หมู่บ้าน , ชุมชน , ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล การประชุม เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ท้องถ่ิน ต าบล วัดยางงามเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ได้มีส่วนร่วม อย่างตรงจุด

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

6 ส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือให้หมู่บ้านและ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ด าเนินงานของหมู่บ้านในการ ชุมชนมีการจัดท า แผนชุมชน ผู้เข้าร่วม ในการจัดเสนอปัญหา
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนหมู่บ้านและ การประชุม เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
และแผนชุมชน แผนชุมชน ได้มีส่วนร่วม อย่างตรงจุด

ในการจัดท า
แผนหมู่บ้าน
และแผน
ชุมชน

รวม 6  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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     4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนการจัดโครงการ "งานวันมะม่วง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี มีการสนับสนุนการจัด ส านักปลัด/
สนับสนุนการท่องเท่ียว อุดหนุนโครงการ และของดีอ าเภอปากท่อ" โครงการ อ าเภอปากท่อ
"งานวันมะม่วงและของดี ของ อ.ปากท่อ
อ าเภอปากท่อ" 

2 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนการจัดโครงการ "กาชาดเท่ียว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ัง มีการสนับสนุนการจัด ส านักปลัด/
สนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนโครงการ ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง" ของการ โครงการ อ าเภอปากท่อ/
"กาชาด เท่ียวราชบุรี ของจังหวัดราชบุรี สนับสนุน จังหวัดราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง" การจัด

โครงการ

3 ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนการจัดโครงการฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ัง มีการสนับสนุนการจัด ส านักปลัด/
การจัดงาน รวมพลัง อุดหนุนโครงการ ของการ โครงการ อ าเภอปากท่อ
ชาวอ าเภอปากท่อ เทิด ของ อ.ปากท่อ สนับสนุน
พระเกียรติสถาบัน การจัด
พระมหากษัตริย์ อ าเภอ โครงการ
ปากท่อ

รวม 3  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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