
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รณรงค์ ร่วมใจก าจัดขยะ เพ่ือรณรงค์การก าจัด จัดโครงการรณรงค์ ร่วมใจก าจัดขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ขยะในต าบลวัดยางงาม ผู้เข้าร่วม เห็นความส าคัญของ
ด้วยตนเอง โครงการ ปัญหาการก าจัดขยะ

2 จัดซ้ือถังขยะเพ่ือรองรับ เพ่ือให้มีถังขยะรองรับ จัดซ้ือถังขยะเพ่ือรองรับขยะมูลฝอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ลดปัญหาเร่ืองขยะมูล ส านักปลัด/
ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยภายใน ถังขยะ ฝอย กองช่าง

ต าบลวัดยางงาม

3 จ้างเหมาเก็บขยะใน เพ่ือให้มีการก าจัดขยะ จ้างเหมาจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยะมูลฝอย ลดปัญหาเร่ืองขยะมูล ส านักปลัด/
ต าบลวัดยางงาม มูลฝอยในต าบล ต าบลวัดยางงาม ในพ้ืนท่ี ฝอย ปัญหาด้านส่ิง กองช่าง

วัดยางงามอย่างท่ัวถึง ต.วัดยางงาม แวดล้อมและสุขอนามัย
ลดลง ของชุมชน

4 จ้างเหมาจัดท าคอกก้ัน เพ่ือให้การก าจัดขยะ จ้างเหมาจัดท าคอกก้ันถังขยะ หมู่ท่ี 1 - 5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน ลดปัญหาเร่ืองถังขยะล้ม ส านักปลัด/
ถังขยะ มูลฝอยในต าบล ต าบลวัดยางงาม คอกก้ัน และการท้ิงขยะให้เป็น กองช่าง

วัดยางงามเป็นไป ถังขยะ ท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 4  โครงการ 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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     5.2  แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือส่งเสริมและ อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน เกษตรกรได้รับความรู้ ส านักปลัด

ส่งเสริมและพัฒนาการ พัฒนาการประกอบ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร ของผู้เข้าร่วม และสามารถพัฒนา
ประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม ในต าบลวัดยางงาม  เช่น  การศึกษาเกษตร โครงการได้รับ อาชีพของตนเอง เพ่ือ
เกษตรกรรม  ต าบล ให้แก่เกษตรกร อินทรีย์,เศรษฐกิจพอเพียง , การแปรรูป , ความรู้ เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม
วัดยางงาม ในพ้ืนท่ี เกษตรทฤษฎีใหม่ รายได้

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและ มีการจัดโครงการ ด าเนินการป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด
ภัยธรรมชาติและ แก้ไขปัญหาภัย และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและ ของผู้เข้าร่วม ได้รับความช่วยเหลือ
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม โครงการ เม่ือประสบปัญหาภัย

ส่ิงแวดล้อมท่ีอาจ ได้รับความ ธรรมชาติ
จะเกิดข้ึน ช่วยเหลือ

3 ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก มีการจัดโครงการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ เยาวชนและ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของผู้เข้าร่วม เด็ก และเยาวชน
ส่ิงแวดล้อม ประชาชนใส่ใจ โครงการมีจิต มีความใส่ใจธรรมชาติ

รักธรรมชาติและ ส านึกในการ และส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
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 ขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองเหมืองพ่อนาค  หมู่ท่ี 1 730,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 

เหมืองพ่อนาค หมู่ท่ี 1 ต้ืนเขินและมีน้ า กว้างเฉล่ีย 7.00 ม. ยาว 1,300 ม. ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา
อุปโภคบริโภค ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
และการเกษตร ค่าพิกัด N 13.41187 , E 99.88156 น้ าท่วมได้

          N 13.41512 , E 99.87130

5 ขุดลอกคลอง บริเวณ เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลอง บริเวณปลายเหมืองพ่อนาค 180,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 
ปลายเหมืองพ่อนาค ต้ืนเขินและมีน้ า หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 5 ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา
หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 5 อุปโภคบริโภค (บ้านนายสายหยุด คุ้มนาน) ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
(บ้านนายสายหยุด คุ้มนาน) และการเกษตร กว้างเฉล่ีย 4.50 ม. ยาว 500 ม. น้ าท่วมได้

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
ค่าพิกัด N 13.41512 , E 99.87130 
          N 13.41846 , E 99.87323

6 ขุดลอกคลอง บริเวณ เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลอง บริเวณปลายเหมืองพ่อนาค 260,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 
ปลายเหมืองพ่อนาค ต้ืนเขินและมีน้ า หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 5 ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา
หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 5 อุปโภคบริโภค (บ้านนายประสิทธ์ิ เปล่ียนศรี) ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
(บ้านนายประสิทธ์ิ เปล่ียนศรี) และการเกษตร กว้างเฉล่ีย 4.50 ม. ยาว 650 ม. น้ าท่วมได้

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
ค่าพิกัด N 13.41512 , E 99.87130 
          N 13.41251 , E 99.86773

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)
7 ขุดลอกคลองวัดหัวป่า ต้ืนเขินและมีน้ า ขุดลอกคลองวัดหัวป่า หมู่ท่ี 2 310,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 

หมู่ท่ี 2 อุปโภคบริโภค กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 600 ม. ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา
และการเกษตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน

ค่าพิกัด N 13.39643 , E 99.87555 น้ าท่วมได้
          N 13.39840 , E 99.86857

8 ขุดลอกคลองหมู่สอง ต้ืนเขินและมีน้ า ขุดลอกคลองหมู่สอง (คลองโรงเรียน) 160,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 
(คลองโรงเรียน) หมู่ท่ี 2 อุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 300 ม. ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา

และการเกษตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
ค่าพิกัด N 13.39478 , E 99.87479 น้ าท่วมได้
         N 13.39528 , E 99.87152

9 ขุดลอกคลองบางสะแก ต้ืนเขินและมีน้ า ขุดลอกคลองบางสะแก  หมู่ท่ี 2 620,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 
หมู่ท่ี 2 อุปโภคบริโภค กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 1,200 ม. ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา

และการเกษตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
ค่าพิกัด N 13.39348 , E 99.87459 น้ าท่วมได้
          N 13.39738 , E 99.86179

10 ขุดลอกคลอง บริเวณ เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองบริเวณใต้สะพานเหมืองตาฉาย 15,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 
ใต้สะพานเหมืองตาฉาย ต้ืนเขินและมีน้ า (ใช้แรงงานคน) หมู่ท่ี 3 ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง

(ใช้แรงงานคน) หมู่ท่ี 3 อุปโภคบริโภค กว้าง 5.00 ม. ยาว 16 ม. ท่ีก าหนด มีการระบายได้สะดวก
และการเกษตร ค่าพิกัด N 13.38901 , E 99.87059

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)
11 ขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองเหมืองตาฉาย (ท้ังเส้น) 400,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 

เหมืองตาฉาย (ท้ังเส้น) ต้ืนเขินและมีน้ า หมู่ท่ี 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 970 ม. ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง

หมู่ท่ี 3 อุปโภคบริโภค ค่าพิกัด N 13.38895 , E 99.87268 ท่ีก าหนด มีการระบายได้สะดวก
และการเกษตร           N 13.38991 , E 99.86455

12 ขุดลอกคลองบริเวณ เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองบริเวณบ้านนางทองค า เผือกผกา 10,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 
บ้านนางทองค า เผือกผกา ต้ืนเขินและมีน้ า หมู่ท่ี 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 53 ม. ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง

หมู่ท่ี 3 อุปโภคบริโภค ค่าพิกัด N 13.38966 , E 99.87207 ท่ีก าหนด มีการระบายได้สะดวก
และการเกษตร           N 13.38983 , E 99.87180

13 ขุดลอกคลองบริเวณบ้าน เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองบริเวณบ้านนางดุสดี  นาคะศิริ 5,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 
นางดุสดี นาคะศิริ ต้ืนเขินและมีน้ า หมู่ท่ี 4 ซอย 52 กว้าง 3 ม. ยาว 16 ม. ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง

หมู่ท่ี 4 ซอย 52 อุปโภคบริโภค ค่าพิกัด N ๑๓.38178 E ๙๙.86935 ท่ีก าหนด มีการระบายได้สะดวก
และการเกษตร           N ๑๓.38181 E ๙๙.86919 

14 ขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองใต้สะพานเหมืองทะเลค้าน 15,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 
ใต้สะพานเหมืองทะเลค้าน ต้ืนเขินและมีน้ า (ใช้แรงงานคน) หม่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4  ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง
(ใช้แรงงานคน) อุปโภคบริโภค กว้าง 5.00 ม. ยาว 16 ม. ท่ีก าหนด มีการระบายได้สะดวก
หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4 และการเกษตร ค่าพิกัด N 13.38437 , E 99.86822

15 ขุดลอกคลองบริเวณ เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองบริเวณเหมืองทะเลค้าน 600,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 
เหมืองทะเลค้าน (ท้ังเส้น) ต้ืนเขินและมีน้ า (ท้ังเส้น) กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,830 ม. ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง
หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4 อุปโภคบริโภค ค่าพิกัด N 13.38466 , E 99.87037 ท่ีก าหนด มีการระบายได้สะดวก

และการเกษตร           N 13.38218 , E 99.85642

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)
16 ขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองเหมืองโรงเรียง  หมู่ท่ี 5 700,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 

เหมืองโรงเรียง หมู่ท่ี 5 ต้ืนเขินและมีน้ า กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 1,500 ม. ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา
อุปโภคบริโภค ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
และการเกษตร ค่าพิกัด N 13.40321 , E 99.87816 น้ าท่วมได้

          N 13.40529 , E 99.86437

17 ขุดลอกคลองต้นมูก เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองต้นมูก หมู่ท่ี 5 400,000 ขุดลอกคลอง คลองไม่ต้ืนเขิน กองช่าง 
หมู่ท่ี 5 ต้ืนเขินและมีน้ า กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 950 ม. ได้ตามระยะ สามารถแก้ปัญหา

อุปโภคบริโภค ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
และการเกษตร ค่าพิกัด N 13.40648 , E 99.87964 น้ าท่วมได้

          N 13.40615 , E 99.87217

18 ขุดลอกคลองคริสต์ เพ่ือป้องกันการ ขุดลอกคลองคริสต์ 400,000 ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง 
 หมู่ท่ี 5 ต้ืนเขินและมีน้ า กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 950 ม. ได้ตามระยะ บริโภค  และน้ าในคลอง

อุปโภคบริโภค ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ภัยแล้งและป้องกัน
และการเกษตร ค่าพิกัด N 13.40431 , E 99.87837 น้ าท่วมได้

          N 13.40470 , E 99.87152

19 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตาม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จ้างเหมาในการก าจัดผักตบชวา /วัชพืช 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน น้ าในล าคลองมีการ ส านักปลัด /
พระราชเสาวนีย์ ในการจ้างเหมา และขยะมูลฝอยในคลอง ต าบลวัดยางงาม แหล่งน้ า ระบายได้ดี มีการรักษา กองช่าง

ก าจัดผักตบชวา/ ท่ีได้รับการ ความสะอาดของแม่น้ า
วัชพืชและ ดูแล ล าคลอง
ขยะมูลฝอย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ อบต.และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บริเวณท่ี ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ส านักปลัด/

ท่ีท าการ อบต.และพ้ืนท่ี ต าบลวัดยางงาม พ้ืนท่ีต่าง ๆ ในเขตต าบลวัดยางงาม ท าการ อบต. มีการปรับปรุงให้สะอาด กองช่าง
ต่างๆในเขตต าบล รักษาสภาพ 1 แห่ง สวยงามและมีความ
วัดยางงาม แวดล้อม เรียบร้อยอยู่เสมอ

รวม 20 โครงการ 3,135,000 1,860,000 1,370,000 545,000 545,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       111


