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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม 
 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ   
๑.๑   พัฒนาระบบงานก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อและทางระบายน้ า เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี ๑  จากบ้านนาย
ประสาน  กระกรกุล  ถึง
เขตติดต่อต าบลจอม
ประทัด อ.วัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา และ
ขนส่งพืชผลสินค้า
ทางการเกษตรแก่
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีตหมู่ท่ี ๑ 
จากบ้านนายประสาน  
กระกรกุล  ถึงเขตติดต่อต าบล
จอมประทัด อ าเภอวัดเพลง 
ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
ยาง 700 เมตร 

1,500,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
1,500,000 

1,500,000 - ร้อยละ80  
ของประชาชน
ในพื้นท่ีได้ใช้
ถนนเพื่อการ
คมนาคม 
สัญจรไปมาและ
ขนพืชผลสินค้า
ทางการเกษตร 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และ
ขนส่งพืชผลสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง / 
กรมส่งเสริมฯ 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 1 
ต าบลวัดยางงาม อ าเภอ
ปากท่อ เขตติดต่อหมู่ท่ี 
3,5,6 ต าบลจอม
ประทัด(สายปากสระ) 
อ าเภอวัดเพลง จังหวัด
ราชบุรี  

เพื่อให้การ
คมนาคมสัญจรไป
มาของประชาชน
สะดวกรวดเร็วใน
หมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 1  ต าบลวัดยางงาม  
อ าเภอปากท่อ เขตติดต่อหมู่ 
3,5,6 ต าบลจอมประทัด(สาย
ปากสระ)อ าเภอวัดเพลง ความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

6,710,000 
( ปี 2558) 

ต้ังไว ้
6,710,000 

 

6,710,000 - ร้อยละ75 
ของประชาชน
ในพื้นท่ีและ

พื้นท่ีใกล้เคียง
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

สะดวกในการ
คมนาคม 

ประชาชนในพื้นท่ี
และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจร 

 
กองช่าง /

อบจ.ราชบุรี 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 2 ซอย 32 บริเวณ
ซอยบ้านนายฉลอม 
แม้นแสนแก้ว 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลสินค้า
ทางการเกษตรแก่
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
ซอย 32 บริเวณซอยบ้านนาย
ฉลอม  แม้นแสนแก้ว  ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 
เมตร 

900,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
900,000 

900,000 - ร้อยละ70 
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
ถนนท่ีใช้สัญจร
ไปมาและ
ขนส่งพืชผล 
ทางเกษตร 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง / 
กรมส่งเสริมฯ 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ 
2 (ซอยบ้านนายทรงพล) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนท่ีสะดวก
ต่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2  
(ซอยบ้านนายทรงพล) 
ขนาดความกว้าง 3 เมตร 
ความยาว 250 เมตร 
 

350,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
350,000 

- - ร้อยละ50ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ถนนในการ
คมนาคมท่ี
สะดวกขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การคมนาคมและ
ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่ถนนต่อ
จากบ้านผู้ใหญ่ธีรพงษ์ 
ผลอินหอมถึงปลาย
คลองหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนท่ีสะดวก
ต่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 2 
ต้ังแต่ ถนนต่อจากบ้านผู้ใหญ่
ธีรพงษ์  ผลอินหอม  
ถึงปลายคลองหมู่ท่ี 3 ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร  ยาว 
500 เมตร 

750,000 
(ปี 2558) 

 ต้ังไว ้
750,000 

 

- - ประชาชนมี
ถนนสะดวกใน
การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

 
 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 3 บริเวณถนนเรียบ
ข้างเหมืองทะเลค้าน 
(ต่อจากเดิม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนท่ีสะดวก
ต่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี3 
บริเวณถนนเรียบข้างเหมือง
ทะเลค้าน(ต่อจากเดิม) ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 
300เมตร 

600,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
600,000 

 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ถนนสะดวกใน
การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

 
 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 3 บริเวณถนนเรียบ
เหมืองตาฉาย 
(ต่อจากเดิม) 

เพื่อการคมนาคม
สะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 
บริเวณถนนเรียบ 
เหมืองตาฉาย(ต่อจากเดิม) 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200เมตร 

1,500,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
1,500,000 

 
 

1,500,000 
 

- 
 

ประชาชนร้อย
ละ 60 มีถนน
ท่ีใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกแก่การ
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม กองช่าง/ 

อบจ. 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 3 ซอย 39 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 3 ซอย 
39 ขนาดความกว้าง 3 เมตร 
ความยาว 100 เมตร 

120,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
120,000 

 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนร้อย
ละ 60 มีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม
สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 3 ซอย 41  

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 3 ซอย 
41 ขนาดความกว้าง 3 เมตร 
ความยาว 150 เมตร 

150,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
150,000 

 

- 
 

- 
 

 

ประชาชนร้อย
ละ 60 มีถนน
ใช้สะดวกแก่
การสัญจรไป
มา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

 
กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 4 ซอยโรงมะพร้าว 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 4 ซอย
โรงมะพร้าว ขนาดกว้าง 4 
เมตร ความยาว 400 เมตร 

800,000 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
800,000 

 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
การคมนาคม
สัญจรไปมา
และขนพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนในพื้นท่ี
ท่ีได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรไป
มาและขนพืชผล
ทางการเกษตร 

 
กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 5 ซอยบ้านนาย
อ านาจ น่วมนา ถึงซอย
กลางบ้าน 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนพืชผลทาง
เกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 5 
ซอยบ้านนายอ านาจ  น่วมนา 
ถึงซอยกลางบ้านขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 
1,000 เมตร 

1,173,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
1,173,000 

1,173,000 - ร้อยละ70 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
สัญจร 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรไป
มาและขนพืชผล
ทางการเกษตร 

 
 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)  
หมู่ท่ี 3 ซอยบ้าน 
คุณมาลี ดีนพเก้า – บ้าน
นายฉะอ้อน พราห์มนัง 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 3 ซอย
บ้านคุณมาลี  ดีนพเก้า – 
บ้านนายฉอ้อน  พราห์มนัง  
ความกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

 
300,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
300,000 

 

 
- 
 

 
- 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

 
 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)  
หมู่ท่ี 1 ซอย 3  
(ซอยจ ารัสอุทิศ) 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ท่ี 1 ซอย3 
(ซอยจ ารัสอุทิศ)  ขนาดกว้าง 
2 เมตร ความยาว 180 
เมตร 

250,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้ 
250,000 

 
 

 
- 
 

 
- 

มีถนนท่ี
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต/
คสล. หมู่ท่ี 3 ซอยบ้าน
นางสายหยุด- บ้านนาย
ยุคล 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต/คสล.  
หมู่ท่ี3 ซอยบ้านนางสายหยุด- 
บ้านนายยุคล  ความกว้าง  
3 เมตร  ยาว 300 เมตร 

400,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
250,000 

 
- 
 

 
- 

มีถนนท่ี
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

 
 

กองช่าง 
 
 



6 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) 
หมู่ท่ี 3 ซอย 47 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 3 ซอย 
47 ความกว้าง 3 เมตร 
ความยาว 120 เมตร 

220,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 
 

- 
 

- 
 

มีถนนท่ี
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

 
 

กองช่าง 
 
 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
หมู่ท่ี 1 บริเวณบ้านนาย
สุวรรณ  บุญนิตย์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
สัญจรและขน
พืชผลทางเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดหมู่ท่ี
1 บริเวณบ้านนายสุวรรณ  
บุญนิตย์ ความกว้าง  4 เมตร 
ความยาว 45 เมตร วางท่อ
ขนาด Ø0.40 เมตร  
จ านวน 2 จุด 

100,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรและขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
หมู่ท่ี 1 ซอย 10 – 
ซอย 17  (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
คมนาคมสัญจรไป
มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดหมู่ท่ี 
1 ซอย 10 – ซอย 17 ความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 50 
เมตร วางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 0.40 
เมตร 1 จุด ขนาด Ø 1.20 
เมตร 1 จุด 

120,000 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
- 

- 
 

- ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรและขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

 
 

กองช่าง 
 
 
 



7 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
หมู่ท่ี 2  บริเวณข้างบ้าน
นายสมชัย  มั่นคง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนส าหรับ
คมนาคมสัญจรไป
มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดหมู่ท่ี 
2 บริเวณข้างบ้าน นายสมชัย 
มั่นคง ความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 150 เมตร 

165,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้ 
165,000 

- 
 
 

- 
 

 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรและขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

 
 

กองช่าง 
 
 
 

19 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
หมู่ท่ี4 ซอยบริเวณบ้าน
นายบุญชู  แก้วเม้า 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดหมู่ท่ี
4 ซอยบริเวณบ้านนายบุญชู  
แก้วเม้า กว้าง 3 เมตร ยาว 
80  เมตร 

100,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

- 
 
 

- 
 

มีถนนท่ี
ประชาชนใช้
ส าหรับสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
หมู่ท่ี 5  ซอยบริเวณ
บ้านนายสามารถ    
รัตนศักดิ์ชัยชาญ 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การสัญจรไปมา
และขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดหมู่ท่ี 
5 ซอยบริเวณบ้านนาย
สามารถ รัตนศักด์ิชัยชาญ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร 

50,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้  
50,000 

- 
 

- 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรใน
หมู่บ้านและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 



8 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บริเวณทางเข้าบ้านป้า
มาลี แซ่โอ่ว เข้าทางหมู่
ท่ี 1 เช่ือมต่อ 
จากซอย 10 

เพื่อความสะดวก
แก่ประชาชนใน
การสัญจรไปมา
และขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ
ทางเข้าบ้านป้ามาลี  แซ่โอ่ว 
เข้าทางหมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อจาก
ซอย 10 ความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 160 เมตรพร้อม
วางท่ออุโมงค์ข้ามคลอง 

 
200,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 

 
200,000 

 
 

 
- 

 
 

มีถนนเพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้สัญจรและ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรไป
มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

22 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) 
บริเวณปากทาง 
ซอย 14 , ซอย 15  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อป้องกันการ
เซาะของน้ าท าให้
ถนนเดิมพังทลาย 

ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บริเวณปากทาง
ซอย 14 และซอย 15 หมู่ท่ี
1 ความกว้างด้านหน้า6 เมตร 
ด้านในกว้าง 3 เมตร ความ
ยาว 10 เมตร  

 
50,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 

 
- 
 
 

 
- 
 

มีพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ชะลอการไหล
ของน้ าเซาะ
หน้าถนนเดิม 

ถนนเดิมท่ีใช้
สัญจรของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านไม่
พังทลายจากการ
ไหลเซาะของน้ า
เวลาฝนตก 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลูกรังหิน
คลุกบดอัด บริเวณบ้าน
นายบุญชู  หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้มีถนน
ส าหรับการเกษตร
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุกบด
อัดบริเวณบ้านนายบุญชู 
หมู่ท่ี 2 ความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 100 เมตร 

120,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 

- 
 

- 
 

มีถนนส าหรับ
ใช้ใน
การเกษตร
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การท าการเกษตร
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

   
กองช่าง 

 
 
 
 
 



9 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

24 ก่อสร้าง สะพานข้าม
คลองหมู่ท่ี 1-5 ในเขต
พื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมา  อ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี 1-5 ใน
เขตพื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 

 
200,000 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
200,000 

 
- 
 
 

 
- 

มีสะพาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 

25 วางแผ่นพื้นทางเข้าบ้าน
ประชาชนในต าบลวัด
ยางงามหมู่ท่ี 1-5 ใน
เขตพื้นท่ีต าบลวัดยาง
งาม 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมา อ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

วางแผ่นพื้นทางเข้าบ้าน
ประชาชนในต าบลวัดยางงาม  
หมู่ท่ี 1-5 ในเขตพื้นท่ีต าบล
วัดยางงาม 

 
100,000 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 
- 
 

 
- 

มีแผ่นพื้น
ทางเดิน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมคอ
สะพานข้ามคลอง หมู่ท่ี 
1-5 ในเขตพื้นท่ีต าบล
วัดยางงาม 
 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน
ข้ามคลอง หมู่ท่ี 1-5 ในเขต
พื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 

 
100,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 

 
- 

 
- 

คอสะพาน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 
 

กองช่าง 
 
 



10 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

27 ติดต้ัง รางระบายน้ า/
ประตูน้ า/ฝาย ในเขต
พื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 
หมู่ ๑-๕ 

เพื่อการบริหาร
จัดการน้ าของ
ชุมชน 

ติดต้ัง รางระบายน้ า/
ประตูน้ า/ฝาย ในเขตพื้นท่ี
ต าบลวัดยางงาม หมู่ ๑-๕ 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้  
50,000 

 
- 
 
 

 
- 
 

มีรางระบาย
น้ า/ประตูน้ า/
ฝาย 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับประโยชน์
ใช้สอย 

 
กองช่าง 

 
 

28 ก่อสร้าง/ย้ายศาลาพัก
ผู้โดยสาร  ในเขตพื้นท่ี
ต าบลวัดยางงาม  
หมู่ ๑-๕ 

เพื่อให้ประชาชน
มีท่ีพักรอรถ
โดยสาร   

ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร  
ในเขตพื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 
หมู่ ๑-๕ 

100,000 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 
- 
 

 
- 

มีการก่อสร้าง/
ย้ายศาลาพัก
ผู้โดยสาร 

ประชาชนมีท่ีพัก 
รอรถโดยสาร   

กองช่าง 

29 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายแนวท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า 
ประตูเปิด-ปิดน้ า และ
ฝายกั้นน้ าในเขตต าบล
วัดยางงาม 

เพื่อการระบายน้ า
หรือกักเก็บน้ า
เวลาฝนตกใน
พื้นท่ี 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ขยายแนวท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ประตูเปิด-ปิดน้ า 
และฝายกั้นน้ าในเขตต าบล 
วัดยางงาม 

๑๐๐,๐๐๐    
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

- - 

มีการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/
ขยายแนว 

ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายหรือกัก
เก็บน้ า 

 
 

กองช่าง 
 
 

30 ก่อสร้างเข่ือนกันดิน
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
/เข่ือนกันดิน/วางท่อ
ระบายน้ า/ฝาย หมู่ท่ี  
๑-๕ ต าบลวัดยางงาม 
 

เพื่อใช้เป็นเข่ือน
กันดินและท่อการ
ระบายน้ าเวลาฝน
ตกและน้ าเสียใน
พื้นท่ี 
 

ก่อสร้างเข่ือนกันดินพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า  /เข่ือนกันดิน/
วางท่อระบายน้ า/ฝาย หมู่ท่ี 
๑-๕ ต าบลวัดยางงาม 
 

๒๕,๐๐๐    
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
25,000 

25,000 25,000 

มีการ
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน้ า 

กองช่าง 



11 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/หินคลุกภายใน
ต าบลวัดยางงาม หมู่ท่ี 
1- 5 (รวมถนนคลอง
ชลประทานท้ังหมดท่ี
ได้รับการถ่ายโอน ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

เพื่อให้การ
คมนาคมในพื้นท่ี
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั
หินคลุกภายในต าบลวัดยาง
งาม หมู่ท่ี 1-5 (รวมถนน
คลองชลประทานท้ังหมดท่ี
ได้รับการถ่ายโอน ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

 
300,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
300,000 

 
 

100,000 
 
 

 
 
100,000 
 

 

ถนนลูกรัง 
หินคลุกได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 
 

กองช่าง 
 

32 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตในเขตพื้นท่ี
ต าบลวัดยางงาม  
หมู ่๑-๕ 
  

เพื่อให้การ
คมนาคมในพื้นท่ี
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตในเขตพื้นท่ีต าบลวัด
ยางงาม หมู่ ๑-๕  

๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
200,000        

๒๐๐,๐๐๐      ๒๐๐,๐๐๐      

ถนนลาดยางฯ
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 
 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัสท์- 
ติกคอนกรีต  ถนนเลียบ
คลองชลประทานติดต่อ
ต าบลจอมประทัด 

เพื่อให้การ
คมนาคมในพื้นท่ี
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก- 
คอนกรีต ถนนเลียบคลอง
ชลประทานติดต่อต าบล 
จอมประทัด 

๓๐๐,๐๐๐       
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
300,000 

๓๐๐,๐๐๐      - 

ถนนลาดยางฯ
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



12 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต(คสล.)  ในเขต
พื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 
หมู่ ๑-๕ 

เพื่อให้การ
คมนาคมในพื้นท่ี
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต(คสล.)  ในเขตพื้นท่ี
ต าบลวัดยางงาม หมู่ ๑-๕ 

๑๐๐,๐๐๐       
(ปี2558) 

ต้ังไว้
100,000 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
ถนน คสล.
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
จะได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงซ่อมแซม / ต่อ
เติมศาลาเอนกประสงค์ 
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์
สาธิตการตลาด  และ
พื้นท่ีบริเวณโดยรอบ ใน
เขตพื้นท่ีต าบลวัดยาง
งาม หมู่ ๑-๕ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประชุมประชาคม
ของหมู่บ้านและ
จัดกิจกรรมกลุ่ม
ต่าง ๆ 

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ ๑-๕  และพื้นท่ีบริเวณ
โดยรอบ 

๑๐๐,๐๐๐     
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม/ต่อ
เติม 

การประชุม
ประชาคมของ
หมู่บ้านและจัด
กิจกรรมกลุ่ม
ต่างๆ ในพื้นท่ี 

 
 

กองช่าง 

36 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมคลอง
ไส้ไก่คลองน้ าท้ิง หมู่ท่ี  
๑-๕  ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นท่ีมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
ตลอดปี 

ประชาชนในพื้นท่ีมีระบบน้ า
ส าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่าง
ท่ัวถึง 

๑๐๐,๐๐๐     
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีระบบน้ าส าหรับ
ท าการเกษตร กองช่าง 
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1.2  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภคบริโภค 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

37 

ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง   
ในพื้นท่ีต าบลวัดยางงาม
ท้ังหมู่ท่ี ๑-๕ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ีให้ท่ัวถึง 

ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ได้ท่ัวถึง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
300,000        

๑๐๐,๐๐๐      ๑๐๐,๐๐๐      
มีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้ท่ัวถึงในเวลา
กลางคืนเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

38 
ติดต้ังเสาไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมไฟทาง
ในพื้นท่ีต าบลวัดยางงาม
ท้ังหมู่ท่ี ๑-๕ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ีให้ท่ัวถึง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมไฟทางในพืน้ท่ีต าบลวัด
ยางงามท้ังหมู่ท่ี ๑-๕ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
200,000        

๑๐๐,๐๐๐      ๑๐๐,๐๐๐      
มีการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าพร้อมไฟ
ทาง 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้ท่ัวถึงในเวลา
กลางคืนเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 
ซ่อมแซม/ขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบประปา
ภูมิภาคในพื้นท่ีต าบล 
วัดยางงามหมู่ท่ี ๑-๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นท่ีมีน้ า
อุปโภคบริโภคได้
ท่ัวถึง 

ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบ
น้ าอุปโภคบริโภคได้ท่ัวถึง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

        

๑๐๐,๐๐๐      ๑๐๐,๐๐๐      
มีระบบประปา

ภูมิภาคใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีระบบ
น้ าอุปโภคบริโภค
ได้ท่ัวถึง 

กองช่าง 
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๑.๓  พัฒนาระบบการสื่อสาร  และระบบสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

40 ขยายเขต เพิ่มจุดหอ
กระจายข่าว ปรับปรุง
ซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าว/เสียงตามสาย/เสียง
ไร้สาย หมู่ท่ี ๑-๕ ต าบล
วัดยางงาม 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการได้อย่าง
ท่ัวถึง 
 

มีหอกระจายข่าว/เสียงตาม
สาย/เสียงไร้สาย ครอบคลุม
ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๑-๕ ต าบลวัด
ยางงาม 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
100,000 - - 

มีการเพิ่มจุด
ขยายเขต/ 
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ประชาชนในพื้นท่ี
รับรู้ข่าวสารทาง
ราชการได้
ครอบคลุมท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

41 ติดต้ังป้ายสัญญาณ
จราจร ป้ายบอกเส้นทาง
และป้ายเข้าซอยใน
ต าบล 

เพื่อให้มีป้าย
จราจรตาม
มาตรฐานงานทาง
และเพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

มีป้ายสัญญาณจราจร ป้าย
บอกเส้นทางและป้ายเข้าซอย
ในต าบลวัดยางงาม หมู่ท่ี ๑-๕ 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

- - 

มีป้ายสัญญาณ
จราจร ป้าย
บอกเส้นทาง 

ประชาชนมีการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
รวดเร็ว พร้อมท้ัง
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 

๒.๑ พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนการค้า การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม โดยฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพการพาณิชย์ การค้า การบริการต่างๆ 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

42 จัดซื้อตู้น้ าหยอดเหรียญ
พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า,
มิเตอร์น้ า 

เพื่อให้บริการน้ า
ด่ืมแก่ประชาชน
ในหมู่บ้าน 

จัดซื้อตู้น้ าหยอดเหรียญพร้อม
ติดต้ังระบบไฟฟ้าและมิเตอร์
น้ า หมู่ท่ี 1 ,2 ,3 และ 4 

400,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
-     

- - 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
ตามความ
ต้องการ 

ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ ๘๐ ส านักงานปลัด 

43 สนับสนุนการพัฒนา
กองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในต าบล / 
สนับสนุนการกระตุ้น
เศรษฐกิจหรือกองทุน
หมุนเวียนกลุ่มอาชีพ 

เพื่อสนับสนุน
กองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิต/เพื่อ
สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน
หรือกองทุน
หมุนเวียนกลุ่ม
อาชีพ 

เป็นค่าสนับสนุนกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต / 
เป็นค่าสนับสนุนการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ ๘๐ 

ส านักงานปลัด 
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๒.๒   พัฒนาสนบัสนนุให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง จัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ  
      กลุ่มออมทรัพย์จัดร้านค้าชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิด เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

44 จัดต้ังและต่อยอด และ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เช่น  ท าขนม  จักรสาน 
พวงหรีด  ดอกไม้จันทน์  
พืชสมุนไพร น้ าชีวภาพ 
ฯลฯ ของประชาชนใน
ต าบล 
 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์รวมถึง
เสริมรายได้ให้
ครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริมในต าบล
วัดยางงาม 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัดต้ัง
กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

ประชาชนมีการ
แข่งขันในด้าน
ธุรกิจครอบครัว 
พร้อมส่งเสริม
ด้านการขายด้วย
ตนเอง 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
๓.๑ ส่งเสริมระบบการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

45 ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในชุมชน
และปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล ๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม การพัฒนาทักษะ
ในเบ้ืองต้นและ
น าไปปรับใช้กับ
ชีวิตปัจจุบัน 

ส่วนการศึกษา 

46 บริการอินเตอร์เน็ต
ชุมชน/หมู่บ้าน   
 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน ประชาชน 
มีสถานที่ศึกษา
ค้นคว้าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เด็กและเยาวชน ประชาชน 
ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและใหม่เสมอ 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีระบบ
อินเตอร์เน็ต 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ได้เรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและใหม่
เสมอ 

ส านักงานปลัด 

47 จัดจ้างงานเด็กนักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน 

เพ่ือสร้างรายได้ให้
เด็กนักเรียนและ
นักศึกษาในเขต 
อบต.มีรายได้เสริม
ในช่วงปิดภาคเรียน 

นักเรียนนักศึกษาในเขต อบต. 
มีรายได้เสริมในช่วงปิดภาค
เรียน 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

มีการจัดจ้าง
นักเรียน
นักศึกษา 

เพื่อสร้างรายได้ให้
นักเรียนนักศึกษาใน
เขต อบต.มีรายได้
เสริมในช่วงปดิภาค
เรียนและ
ประสบการณ์ในการ
งาน 

ส่วนการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

48 ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณจ้างสอน 
(ครูโรงเรียนวัดยางงาม) 

เพื่อขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนในการ
จ้างครู 

มีงบประมาณจ้างครูสอน
นักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม
เป็นเวลา 10 เดือน 
เดือนละ 15,000 บาท 

150,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 

 
- 

 
- มีการจ้างครู

สอนนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
วัดยางงามมีครู
สอนต่อเนื่อง 

อบต./
โรงเรียน 

วัดยางงาม/
สพฐ. 

49 ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติม ซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน
ต าบลวัดยางงาม 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

 
- 

 
- 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
การปรับปรุง 
ต่อเติม
ซ่อมแซม 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
ส่วนการศึกษา 
 

50 โครงการเปิดอาคารที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดยางงาม(แห่ง
ใหม่) 

เพื่อเปิดอาคารที่
ท าการฯแห่งใหม่
พร้อมท าบุญเล้ียง
พระ และแนะน า
ส่วนราชการ
ภายในอบต. 
 

จัดกิจกรรมเปิดอาคารที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
วัดยางงาม(แห่งใหม่)พร้อม
ท าบุญเล้ียงพระพร้อมแนะน า
ส่วนราชการให้เป็นที่รู้จักใน
การติดต่อประสานงาน
ราชการ 

50,000 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

 
- 

 
- 

มีการจัด
กิจกรรม
แนะน าส่วน
ราชการ 

ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์ใน
การติดต่อราชการ
ภายในอบต. 

 
ส านักงานปลัด 
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๓.๒  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย ระบบบริการที่มีมาตรฐานและทั่วถึง เพิ่มระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

51 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลวัดยางงาม 

ส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลวัดยางงาม 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

มีการสมทบ
กองทุน 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีสุขภาพแข็งแรง
และคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 

52 อุดหนุนสถานีอนามัย  
ต.วัดยางงาม เพื่อจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การแพทย์
แผนไทย ส าหรับ
ให้บริการประชาชน 
 

มีวัสดุอุปกรณ์
การแพทย์แผน
ไทยส าหรับ
ให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

อุดหนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์แผนไทย 
ส าหรับให้บริการประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ให้บริการทางด้าน
การแพทย์แผน
ไทยให้ประชาชน
ในพื้นท่ีได้ท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 

53 จัดซื้อและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และไข้หวัดนก 

เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ไข้หวัดนกใน
ชุมชน 

จัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและไข้หวัดนก 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เป็นการระงับ
โรคติดต่อในพื้นท่ี
ให้หมดไป 

ส านักงานปลัด 

54 การรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
 

เพื่อรณรงค์และ
ก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฯ  

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

พื้นท่ีในต าบล
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

55 ฝึกอบรมและการศึกษา
ดูงานป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันโรคติดต่อ
ไม่ติดต่อต่างๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการฯ  

 
๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ให้พื้นท่ีในต าบล
ปลอดจาก
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

ส านักงานปลัด 

56 อุดหนุนสถานีอนามัย  
ต.วัดยางงามเพื่อส่งเสริม
สุขภาพสตรี ป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 

เพื่อสนับสนุนการ
คัดกรองตรวจ
มะเร็งเต้านมและ
ปากมดลูกของ
ประชาชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการฯ  

 
๑๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
15,000 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 

57 อุดหนุนสถานีอนามัย  
ต.วัดยางงามเพื่อจัดการ
อบรม ศึกษาดูงานและ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนชมรมสร้าง
สุขภาพปีงบประมาณ 
๒๕๕9 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการอบรม 
ศึกษาดูงานและ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุน
ชมรมสร้าง
สุขภาพ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการฯ  

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

58 อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์แก้ไขปัญหา
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนเนื่องมาจาก
การประชาคมด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนจัด
กิจกรรม แก้ไข
ปัญหาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ที่สืบเน่ืองมาจาก
การประชาคมด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการฯ  

๒๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
25,000 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีอบต. ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 

59 เสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  
และกลุ่มวัยต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
วัยต่างๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฯ  

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000        

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ตาม
โครงการ 

ส านักงานปลัด 

60 การพัฒนาศักยภาพ 
อสม.และแกนน าสุขภาพ
ในชุมชน  

เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.
และแกนน าสุข
สภาพในชุมชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฯ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000       

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ตาม
โครงการ 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 

61 พัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุในต าบล  

เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ๑๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
150,000      

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ตาม
โครงการ 

ส านักงานปลัด 



22 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

62 อุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณะสุขมูลฐาน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนใน
การบริการสุขภาพ
เบ้ืองต้นและ
แก้ปัญหา
สาธารณสุข 

พัฒนางานสาธารณะสุขมูล
ฐานชุมชน 

 
37,500 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

 

 
37,500 

 
37,500         

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ตาม
โครงการ 

ส านักงานปลัด 

63 อุดหนุนสถานีอนามัย  
ต.วัดยางงาม เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

อุดหนุนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการ
ประชุมประจ าเดือน / ออก
ก าลังกาย และสันทนาการ 

 
๓๐,๐๐๐ 

  (ปี 2558) 
ต้ังไว ้

30,000       

 
๓๐,๐๐๐         

 
๓๐,๐๐๐         

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ผู้สูงอายุได้
ประโยชน์ตาม
โครงการ 

ส านักงานปลัด 

64 อุดหนุนสถานีอนามัย ต.
วัดยางงามเพื่อจัดซื้อชุด
ตรวจสอบสารปนเป้ือน
ในอาหารและตรวจสอบ
แบคทีเรียในอาหาร 

เพื่อตรวจสอบสาร
ปนเป้ือนในอาหาร
และตรวจสอบ
แบคทีเรียในอาหาร 

อุดหนุนเพื่อจัดซื้อชุด
ตรวจสอบสารปนเป้ือนใน
อาหารและตรวจสอบ
แบคทีเรียในอาหาร 

 
๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000   

     

 
๑๐,๐๐๐      

 
- 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้
ประโยชน์ตาม
โครงการ 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 
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 ๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

65 จัดสวัสดิการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลวัดยาง
งาม 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

66 จัดสวัสดิการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ คนพิการ  
 

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการในต าบลวัดยางงาม ๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

67 จัดสวัสดิการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ  ผู้สูงอายุ 
 

เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์ผู้สูงอายุในต าบล 
วัดยางงาม 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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๓.๔    พัฒนาสวนสาธารณะสถานที่ออกก าลังกายและการกีฬาให้เพียงพอ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

68 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง
กายประจ าหมู่บ้าน 
1 - 5 ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อสนับสนุนการ
ออกก าลังกาย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน1-5 ต าบลวัดยางงาม 

๓๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
350,000 

 

- - มีอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย
เพิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ี
มีสุขภาพแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

69 จัดสร้างลานกีฬาในร่ม 
ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน มี
สถานท่ีออกก าลัง
กายในร่ม 

จัดสร้างลานกีฬาในร่ม ต าบล
วัดยางงาม 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
500,000 

 
 

- - มีลานกีฬาใน
ร่มเพิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ี
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริมฯ/ 
อบจ.ราชบุรี 
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๓.๕ ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

70 จัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ในพื้นท่ีต าบลวัด
ยางงาม 

เพื่อให้เกิดความ
รักความสามัคคี
ในชุมชนต าบลวัด
ยางงาม 

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ในต าบล ๑ ครั้ง/ป ี

 
๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

มีการจัด
แข่งขันกีฬา 

ประชาชนเพิ่ม
ความรักสามัคคี
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

71 ยางงามมินิมาราธอน 
ต่อต้านยาเสพติด  

เพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชนต าบลวัดยาง
งามและพร้อมทั้ง
การต่อต้านยาเสพ
ติด 

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ในต าบล ๑ ครั้ง/ป ี

 
๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

มีการจัด
แข่งขันกีฬา 

ประชาชนเพิ่ม
ความรักสามัคคี
มากยิ่งขึ้นและ
พร้อมท้ังการ
ต่อต้านยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

72 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ด าเนินการโครงการ  
๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

 
2๐,๐๐๐ 

 
2๐,๐๐๐ 

มีการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

เกิดการพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

73 ฝึกอบรมผู้น าชุมชนและ
ศึกษาดูงาน  
ต าบลวัดยางงาม 

ส่งเสริมความรู้ให้แก่
เยาวชนและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์แก่
เยาวชน 

ด าเนินการโครงการ ๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

มีการจัด
ฝึกอบรมตาม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนที่จะ
ได้รับประโยชน์และ
การเรียนรู้รวมถึง
การพัฒนาการสิ่ง
ใหม่ได้ดีข้ึน 

ส านักงานปลัด 
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๓.๖ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กอนุบาล 
      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

74 ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เสริมสร้างความ
รักความสามัคคีในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอบรม 
ทัศนะศึกษาการ
เรียนรู ้

เป็นค่าใช้จ่ายในการในการ
อบรม ทัศนะศึกษาฯ 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000        

๒๐,๐๐๐        ๒๐,๐๐๐        มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เสริมสร้างความรู้
และน ามาปรับใช้
กับอาชีพตนเอง
ในปัจจุบัน 

ส านักงาปลัด/
ส่วนการศึกษา/
กองคลัง 

75 สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร.วัดยางงาม,ร.ร.วัดหัว
ป่า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
สังกัด 

๕๐๐,๐๐๐   
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
500,000       

๕๐๐,๐๐๐       ๕๐๐,๐๐๐       มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

76 สนับสนุนอาหารเสริมนม 
ร.ร.วัดยางงาม, ร.ร.วัด
หัวป่า,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรงอุดม
สมบูรณ์ 

เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ๓๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
300,000       

๓๐๐,๐๐๐      ๓๐๐,๐๐๐      มีอาหารเสริม
นมด่ืม 

เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

77 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้ ศพด. มี
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและ
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ ตรงตาม
มาตรฐาน  

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และมีสภาพแวดล้อม วัสดุ  
อุปกรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๒๐,๐๐๐ 
  (ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000     

๒๐,๐๐๐      ๒๐,๐๐๐      มีการจัด
กิจกรรม
พัฒนา 

เด็กปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนา และมี
สภาพแวดล้อม 
วัสดุ  อุปกรณ์เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

78 แต่งแต้มเติมฝัน
สร้างสรรค์สามัคคีใน
ครอบครัว (กิจกรรม
สร้างสรรค์) 

เพื่อให้ เด็ก พ่อ 
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
ร่วมท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกัน เป็นการ
สร้างสายสัมพันธ์
ครอบครัวให้เกิด
ความรักความ
สามัคคี 

เพื่อให้ เด็ก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย สร้างสายสัมพันธ์
ครอบครัว 

 
๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

เสริมสร้าง
จิตส านึกใน
ครอบครัวให้มี
ความรักสามัคคี
และชุมชน 

ส่วนการศึกษา 
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๓.๗ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดงานประเพณีท้องถ่ินและงานใน 
     วันส าคัญ กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

79 จัดกิจกรรมวันส าคัญรัฐ
พิธี 

เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

เป็นค่าด าเนินการในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกใน
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

ส านักงานปลัด 

80 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อส่งเสริม
ความส าคัญของ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เป็นค่าด าเนินการในการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

  ๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

81 จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

เพื่อเป็นการ
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

เป็นค่าด าเนินการในการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

๒,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
2,000 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ส่วนการศึกษา 

82 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนต าบลวัด
ยางงาม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแข่งขัน
กีฬาเด็กและ
เยาวชนต าบลวัด
ยางงาม 

เป็นค่าด าเนินการในการ
แข่งขันกีฬา 

๑๒,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
12,000 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕59 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

83 ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในพ้ืนที่ 

กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี เด็กและ
เยาวชน ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้งานด้านประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 
๑๐,๐๐๐       

 
๑๐,๐๐๐       

มีการจัด
กิจกรรม 

ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน 
แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้งานด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

84 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติต าบล 
วัดยางงาม 

เพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่
เด็กในต าบล 
วัดยางงาม 

เป็นค่าจัดกิจกรรม จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

ส่งเสริมและจัด
กิจกรรม
นันทนาการให้แก่
เด็กในต าบล 
วัดยางงงาม 

ส่วนการศึกษา 

85 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว"งานวันมะม่วง
และของดี อ าเภอปาก-
ท่อ"ประจ าปี ๒๕๕9 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ 
อ.ปากท่อ 

เป็นค่าอุดหนุนโครงการ
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงานปลัด 

86 อุดหนุนอ าเภอปากท่อ 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
กาชาดเท่ียวราชบุรีของดี
เมืองโอ่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕9 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ  
อ.ปากท่อ 

เป็นค่าอุดหนุนโครงการ
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงาน
ปลัด/  
อ าเภอปากท่อ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

87 แห่เทียนพรรษาต าบลวัด
ยางงาม 

เพื่อเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

จัดงานแห่เทียนในวัน
เข้าพรรษา 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000        

๓๐,๐๐๐     ๓๐,๐๐๐     

มีการจัด
กิจกรรม 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

ส านักงานปลัด 

88 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี อบต.
วัดยางงาม 

เพ่ือให้ข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
อบต.วัดยางงามมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
อบต.วัดยางงาม  ได้รับการ
อบรมและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
5,000       

๕,๐๐๐       ๕,๐๐๐        

มีการจัด
กิจกรรม 

ข้าราชการพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  
อบต.วัดยางปฏิบัติ
หน้าท่ีตามคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักงานปลัด 

89 อุดหนุนเพื่อด าเนินการ
ส่งเสริมและ  สนับสนุน
การจัดงาน รวมพลังชาว
อ าเภอปากท่อ เทิด พระ
เกียรติสถาบันพระ มหา
กษัตริย์ อ าเภอปากท่อ 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ  
อ.ปากท่อ 

เป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ 
๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000        

๑๐,๐๐๐     ๑๐,๐๐๐     

มีการ
ด าเนินการ

ตามโครงการ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงานปลัด 

90 กิจกรรมวันสงกรานต์ 
ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่น 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
๔๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
40,000        

๔๐,๐๐๐      ๔๐,๐๐๐      

มีการจัด
กิจกรรม 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ส านักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

91 ส่งเสริมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในงานวนั
มะม่วงและของดีอ าเภอ
ปากท่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ให้ประชาชนใน
พื้นท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

เป็นค่าใช้จ่ายในส่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ในงานวันมะม่วง
และของดีอ าเภอปากท่อ เช่น 
การประกวดหางเครื่อง,ธิดา
มะม่วง ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

-      -      

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
และส่งเสริมอาชีพ
และการท่องเท่ียว 
 

ส านักงานปลัด 

92 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอาสาสมัคร
เอกลักษณ์ของชาติ 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ สภา
วัฒนธรรม  
อ าเภอปากท่อ 

เป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 
- 

 
- 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เกิดจิตส านึกใน
เอกลักษณ์ของ
ชาติ 

ส านักงาน
ปลัด/สภา
วัฒนธรรม 
อ าเภอปากท่อ 

93 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ สภา
วัฒนธรรม อ าเภอ
ปากท่อ 
 
 

เป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ ๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
5,000 

 

-     -     

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เกิดภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
วัฒนธรรม 

ส านักงาน
ปลัด/สภา
วัฒนธรรม 
อ าเภอปากท่อ 
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๓.๘ ปรับปรุงและพัฒนาร้านอาหารในชุมชนใหมี้มาตรฐานความสะอาดครอบคลุมทุกชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

94 อาหารสะอาดปลอดภัย 
ไร้สารพิษ 

เพื่อให้ร้านอาหาร
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 
 

ร้านอาหารในพื้นท่ีตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
5,000 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้บริโภค
ปลอดภัย 

ประชาชนในพื้นท่ี 
มีการบริโภคถูก
สุขอนามัยพร้อม
สุขภาพที่ดี 

ส านักงานปลัด 



33 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕9- ๒๕๖1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะน้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

95 รณรงค์ ร่วมใจก าจัดขยะ  เพื่อรณรงค์การ
ก าจัดขยะใน
ต าบลวัดยางงาม
ด้วยตนเอง 

ให้เป็นค่าด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญ
ปัญหาการก าจัด
ขยะ 

ส านักงานปลัด 

96 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ธรรมชาติ 
 

ให้เป็นค่าด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือเมื่อ
ปัญหาประสบภัย
ธรรมชาติต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

97 ปลูกจิตส านึก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใส่ใจรัก
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
5,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

มีการจัด
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใส่ใจรัก
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
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๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบบ าบดัน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

98 ติดต้ังเตาเผาขยะต าบล
วัดยางงาม 

เพ่ือให้มีการก าจัด
ขยะมูลฝอยทุก
หมู่บ้านในชุมชน
พร้อมทั้งลดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของชุมชน 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยทุก
หมู่บ้านในชุมชนพร้อมท้ังลด
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขอนามัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- มีเตาเผาขยะ ลดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและ
สุขอนามัยของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด  
/อบจ. /กรม
ส่งเสริมฯ 

99 จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับ
ขยะและก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เพ่ือให้มีถังขยะ
ส าหรับรองรับขยะ
และก าจัดขยะมูล
ฝอยทุกหมู่บ้านใน
ชุมชนพร้อมทั้งลด
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของชุมชน 
 

ให้มีถังขยะส าหรับรองรับขยะ
และก าจัดขยะมูลฝอยทุก
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ มีถังขยะ
เพียงพอ 

ลดปัญหาเรื่อง
ขยะมูลฝอยให้
ลดลงหรือหมดไป
รวมถึงสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

100 จ้างเหมาเก็บขยะใน
ต าบลวัดยางงาม 

เพ่ือให้มีการก าจัด
ขยะมูลฝอยทุก
หมู่บ้านในชุมชน
พร้อมทั้งลดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของชุมชน 
 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยทุก
หมู่บ้านในชุมชนพร้อมท้ังลด
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขอนามัย 

๑๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
150,000 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ขยะมูลฝอยถูก
ก าจัด 

ลดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและ
สุขอนามัยของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
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๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาด้านการเกษตร การบ ารุงรักษา ขุดลอกแหล่งน้ า เพือ่การเกษตร 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

101 ขุดลอกคลอง/เหมือง
สาธารณะ ภายในต าบล
วัดยางงาม 

เพื่อป้องกันการ
ต้ืนเขินและมีน้ า
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

ล าคลองวัดประดู่และเหมือง
ต่างๆ ในต าบลวัดยางงาม (งบ
อบต./อบจ./งบกรมส่งเสริม) 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
200,000 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

มีการขุดลอก
คลอง/เหมือง 
สาธารณะ 

ประชาชนจ านวน
ต าบล มีน้ ากินน้ า
ใช้และมีการ
ระบายน้ าในล า
คลองสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/อบจ. 

102 ปรับปรุงฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาคลองประดู่ และ
แหล่งน้ าสาธารณะใน
ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อปลุกจิตส านึก
ส านึกให้
ประชาชนช่วยกัน
ดูแลให้ใสสะอาด
และช่วยกันดูแล
ส่ิงแวดล้อม 

คลองวัดประดู่และแหล่งน้ า
สาธารณะในต าบลวัดยางงาม 
(งบอบต./อบจ./งบกรม
ส่งเสริม/สนง.ทรัพยากรน้ า
ภาค ๗) 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
200,000 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

คลองประดู่
ได้รับการดูแล/ 
น้ าไม่เน่าเสีย 

คลองประดู่และ
แหล่งน้ า
สาธารณะใส
สะอาด และ
ประชาชน มีน้ าใช้
อุปถาคบริโภค
และท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงาน
ทรัพยากรน้ า
ภาค ๗ 
ราชบุรี/ อบต.
วัดยางงาม/
อบจ./กรม
ส่งเสริม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

103 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตาม
พระราชเสาวนีย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมา
ก าจัดผักตบชวา/
วัชพืชและขยะ 
มูลฝอย 

จ้างเหมาในการก าจัดวัชพืช 
ในคลองต าบลวัดยางงาม 

5๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แหล่งน้ า 
น้ าสะอาด 

มีการระบายน้ าใน
ล าคลองสะดวก / 
รักษาส่ิงแวดล้อม ส านักงานปลัด 

104 ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน  
(ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  
ประจ าต าบลวัดยางงาม) 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าท่ี
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ให้เป็นค่าด าเนินการส่งเสริม
การผลิตผลทางการเกษตรฯ 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

สินค้าด้าน
การเกษตรได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 

105 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในต าบล 
วัดยางงาม 

เพื่อสนับสนุน
กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ
ปลอดภัยสารพิษ
และด าเนินการ
ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลุ่มเกษตรกรต าบล 
วัดยางงาม 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีได้รับ
รู้และพัฒนาใน
ด้านการเกษตร
แนวใหม่ 

ส านักงานปลัด 
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๔.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ์การรักษาความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

106 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต. แห่ง
ใหม่และพื้นท่ีต่างๆ ใน
เขตต าบลวัดยางงาม 
เช่น สวนหย่อม ลาดยาง
แอสฟัสท์ติก/คสล. ฯลฯ 
 

เพื่อการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต. แห่งใหม่และ
พื้นท่ีต่างๆ ในเขตต าบลวัด
ยางงาม เช่น สวนหย่อม ลาด
ยางแอสฟัสท์ติก/คสล. ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีภูมิทัศน์ท่ี
เหมาะสม 

เสริมสร้าง
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรับสถานท่ีให้
สะอาด เรียบร้อย 
และสวยงาม 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๕.๑ สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนและผู้น าในชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

107 อุดหนุนศูนย์
ประสานงานของ อปท. 
ให้แก่ อบต.ป่าไก่ 

เพื่อมีศูนย์
อ านวยการข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระหว่าง 
อปท. ในเขต 
อ าเภอ ปากท่อ 

ใช้เป็นเงินอุดหนุนศูนย์
ประสานงาน อปท. ใน  
อ.ปากท่อ  

๒๗,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
27,000 

 

๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 
 

มีการ
ด าเนินการ

ตามโครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์
ประสานงาน 
อปท.  
ในอ.ปากท่อ 

ส านักงานปลัด 

108 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัด อบต.เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และความเข้าใจ
ในงานเฉพาะด้าน 

เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้างของ อบต. มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้าน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการในการส่ง
พนักงานและลูกจ้าง อบต. 
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
50,000 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

ให้เจ้าหน้าท่ี 
อบต. เสริมทักษะ
และศักยภาพการ
ท างานได้ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

109 พัฒนาศักยภาพแก่  
ผู้บริหาร,สมาชิก, 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ,
พนักงานจ้าง,อสม. และ
ผู้น าชุมชน ต.วัดยางงาม 

เพิ่มพูนความรูแ้ละ
ทักษะการท างาน /
การแลกเปลี่ยนการ
เรียนการท างานกับ
องค์กรอ่ืนๆ 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
ลูกจ้าง อบต.  

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
100,000 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

ให้สมาชิก เจ้าหน้าท่ี 
อบต. ได้เรียนรู้ ใน
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
จาก องค์กรต่างๆ 

ส านักงานปลัด 



39 

 

๕.๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้กับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

110 อบรมประชาคมและ
ผู้น าชุมชนเพื่อการ
พัฒนาการเมืองกับ
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชน
และผู้น าชุมชน มี
ความรู้ทางด้าน
การเมือง 

เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  
๑๐,๐๐๐  
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000      

๑๐,๐๐๐         ๑๐,๐๐๐          

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนและ
ผู้น าชุมชนได้รับ
ความรู้ทางด้าน
การเมืองการ
ปกครอง 

ส านักงานปลัด 

111 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร 

๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
5,000         

๕,๐๐๐              ๕,๐๐๐                

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นท่ี
รับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์ 

ส านักงานปลัด 

112 อุดหนุนศูนย์ประสานการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของ อปท.  
(สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี) 

เพื่ออุดหนนุศนูย์
ประสานการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงาน
สนับสนนุภารกิจของ 
อปท.  

เป็นค่าสนับสนุนศูนย์ประสาน
การพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของ อปท. 

๑๐,๐๐๐   
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000     

๑๐,๐๐๐             ๑๐,๐๐๐             

มีการ
ด าเนินการ

ตามโครงการ 

มีการพัฒนา
ศักยภาพ
หน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจ
ของ อปท. 

ส านักงานปลัด 

113 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน,ลูกจ้าง,นักเรียน,
นักศึกษาและผู้น าชุมชนใน
ต าบลวัดยางงาม 

ฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน,ลูกจ้าง,

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน,ลูกจ้าง,นักเรียน,
นักศึกษาและผู้น าในชุมชน 

๓๐,๐๐๐  
(ปี  2558) 

ต้ังไว ้
30,000      

๓๐,๐๐๐           ๓๐,๐๐๐             

มีการจัด
กิจกรรม 

มีความรู้และ
หลักการบริหาร
อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมต่อ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
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๕.๓ เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน,นักศึกษา 
และผูน้ าในชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

114 การประชุมประชาคม
ต าบล/หมู่บ้าน (จัดเวที
ประชาคมต าบล/
หมู่บ้าน) 

เพื่อรับฟังปัญหา
ความต้องการของ
หมู่บ้าน,ชุมชน 

ส่งเสริมการประชาคมต าบล /
หมู่บ้าน 

๒๕,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
25,000 

 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

ส านักงานปลัด 

115 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหมู่บ้านใน
การจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชน 
 

เพ่ือให้หมู่บ้านและ
ชุมชนมีแผนหมู่บ้าน
และชุมชน 

หมู่บ้านและชุมชนในพื้นท่ี
ต าบลวัดยางงาม 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000      

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ ๘๐ ส านักงานปลัด 
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๕.๔ การมีส่วนร่วมและแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินของกลุ่มสตรีและกลุ่มครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

116 พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน
และครอบครัว 

รับรู้ปัญหาของ
สตรีและ
ครอบครัวเพิ่ม /
ทักษะการท างาน 
 

สตรี – แม่บ้าน  
ต าบลวัดยางงาม 

30,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

มีการจัด
กิจกรรม 

กลุ่มผู้น าสตรีและ
ครอบครัวได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 

117 จัดกิจกรรมพัฒนา
ครอบครัวต าบล 
วัดยางงาม 
 
 

เพื่อสร้างความรัก
ให้สถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัว ๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ
๘๐ 

ส านักงานปลัด 
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๕.๕ พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

118 วัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหาและซ่อมแซม
เพ่ือให้มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่พร้อม
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 

ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของทางราชการ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน กองช่าง 

119 วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาและซ่อมแซม
เพ่ือให้มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่พร้อม
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 

ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของทางราชการ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง  
ส านักงานปลัด  

กองคลงั 
ส่วนการศึกษาฯ 

120 วัสดุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดหาและซ่อมแซม
เพ่ือให้มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่พร้อม
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 

ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของทางราชการ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง  
ส านักงานปลัด  

กองคลงั 
ส่วนการศึกษาฯ 

121 วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดหาและซ่อมแซม
เพ่ือให้มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่พร้อม

ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของทางราชการ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ กองช่าง 
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ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 
 

ต้ังไว ้
30,000 

ปฏิบัติงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

122 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสาร 

จัดหาและ
ซ่อมแซมเพื่อให้มี
วัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ี
พร้อมปฏิบัติงาน
ของทางราชการ 

ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของทางราชการ 

๓๐,๐๐๐ 
   (ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000          

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

123 วัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 
 

เพื่อให้มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของ
ทางราชการ 

ให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานของทางราชการ 

๓๐,๐๐๐ 
   (ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000                

๓๐,๐๐๐       
 

๓๐,๐๐๐       
 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง  
ส านักงานปลัด  
ส่วนการคลัง  
ส่วนการศึกษาฯ 

124 จัดซื้อรถกระเช้า 1 คัน เพื่อมีรถกระเช้า
ใช้ในงานบรรเทา
สาธารณภัยและ
งานไฟฟ้าในเขต
พื้นท่ี 

จัดซื้อรถกระเช้าจ านวน  
1 คัน 

2,000,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
-       

- - 

มีรถกระเช้าไว้
ส าหรับใช้ใน
กิจการของ 
อบต. 

มีรถกระเช้าใช้ใน
กิจการของอบต. 

 
กองช่าง 

125 จัดซื้อรถดับเพลิง
อเนกประสงค์ 1 คัน 

เพื่อใช้ในกรณี
ประสบเหตุ
อัคคีภัยและภัย

จัดซื้อรถดับเพลิง
อเนกประสงค์ความจุ 
10,000 ลิตร  จ านวน 1 คัน 

2,500,000 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
- - 

มีรถดับเพลิง
ใช้ในกิจการ 
ของอบต. 

มีรถดับเพลิงไว้ใช้
ในเวลาเกิด
อัคคีภัยและ

 
กองช่าง 
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แล้งในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

-       สาธารณะภัยและ
ใช้ในขณะภัยแล้ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

126 ก่อสร้างรั้วกั้นเขตพื้นท่ี 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดยางงาม(แห่ง
ใหม่) 

เพื่อใช้ส าหรับเป็น
แนวกั้นเขตท่ีดิน
และเพื่อความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

บริเวณอาคารส านักงาน  
อบต.วัดยางงาม แห่งใหม่ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
200,000 

๒๐๐,๐๐๐ - มีรั้วกั้นเขต
พื้นท่ี 

เป็นแนวกั้นเขต
ท่ีดินและเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

127 ปรับปรุงบริเวณ รอบ
ศาลาเอนกประสงค์(แห่ง
ใหม่) 

เพื่อใช้ส าหรับเป็น
แนวกั้นเขตกั้นดิน
เพื่อไม่ให้ล่วงล้ า
เข้าเขตพื้นที
ใกล้เคียง 

ศาลาเอนกประสงค์แห่งใหม่ 
หมู่ท่ี ๒  

๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
200,000 

๒๐๐,๐๐๐ - มีการ
ด าเนินการ 

เป็นแนวกั้นเขต
ท่ีดินและเพื่อดูแล
ได้อย่างท่ัวถึง กองช่าง 

128 ปรับปรุง/ตกแต่ง/ต่อ
เติม อาคารส านักงาน 
อบต.วัดยางงาม แห่ง
ใหม่เช่น ต่อเติมช้ัน๓ 
ภายในภายนอก บริเวณ
โดยรอบ  ฯลฯ 

เพื่อให้อาคาร
ส านักงาน อบต.
วัดยางงาม 
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

อาคารส านักงาน  
อบต.วัดยางงาม แห่งใหม่ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - มีการ
ด าเนินการ 

มีพื้นท่ีใช้สอยใน
อาคารที่ท าการ
อบต.เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน  

๖.๑ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชนในด้านการจัดการศึกษา งานพัฒนาสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 งานสาธารณสุขงานฝึกอบรมประชาชน งานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี งานสงเคราะห์ประชาชนงานสวัสดิการสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

129 สันทนาการแก่ชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ต าบล ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดและมี
สุขภาพจิตดีขึ้น 

ชมรมผู้สูงอายุในต าบลวัดยาง
งาม 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000      

 
๓๐,๐๐๐       

 
๓๐,๐๐๐ 

 

มีกิจกรรม
ด าเนินงาน 

ให้ผู้สูงอายุผ่อน
คลายความตึง
เครียดรวมถึงการ
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 

130 ส่งเสริมพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ต าบล ได้มีการท า
กิจกรรมร่วมกัน
พร้อมท้ังเพิ่มความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ศูนย์บริการผู้สูงอายุในต าบล
วัดยางงาม 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000       

 
๓๐,๐๐๐       

 
๓๐,๐๐๐ 

 

มีกิจกรรม
ด าเนินงาน 

ให้ผู้สูงอายุผ่อน
คลายความตึง
เครียดรวมถึงการ
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 
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131 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก วัย
ท างาน และผู้สูงอายุ 

เป็นการเพ่ิมสขุภาพ
เด็กวัยท างาน และ
ผู้สูงอายุในต าบลวดั
ยางงาม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คน 
3 วัย 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี  2558) 

ต้ังไว ้
20,000 

 
๒๐,๐๐๐       

 
๒๐,๐๐๐       

มีกิจกรรม
ด าเนินงาน 

ให้เด็ก วัยท างาน
และผู้สูงอายุใน
ต าบลรับการดูแล
ตนเองในข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานปลัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

132 ส่งเสริมชมรมสร้าง
สุขภาพต าบล หมู่ท่ี ๑-๕ 

เป็นการ
เสริมสร้างและ
รับรู้ส่ิงใหม่ในการ
เสริมสร้าง
กิจกรรมสุขภาพ
ตนเอง 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ด าเนินการ

ตามโครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลรับรู้ส่ิงใหม่
ในการกิจกรรม
การรักษาสุขภาพ
ตนเอง 

ส านักงานปลัด 

133 พัฒนาการช่วยเหลือ
กลุ่มสตรี เด็ก ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อให้มีความรู้ใน
การช่วยเหลือ
ประชากรในพื้นท่ี
เพิ่มข้ึน 
 

ใช้เป็นค่าด าเนินการ ๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ด าเนินการ

ตามโครงการ 

เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี
เบ้ืองต้น 

ส านักงาน
ปลัด/พม./
ศูนย์ 49 
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๖.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

134 โครงการบ าบัดทุกข์ 
แบบ ABC ระดับต าบล
และหมู่บ้าน 

เพื่อจัดโครงการ
และทีมงานบ าบัด
ทุกข์ แบบ ABC 
ระดับต าบล 

ใช้เป็นค่าด าเนินการในการ
ด าเนินการ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000       

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เป็นการรู้ถึงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี
เบ้ืองต้น 

ส านักงานปลัด 

135 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
อ าเภอปากท่อ 

เพื่อสนับสนุน
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ทีมต าบลวัดยาง
งาม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
นักกีฬาในต าบลวัดยางงามท่ี
เข้าร่วมแข่งขัน 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000            

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย / กีฬา
ต้านยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

136 ซักซ้อม/อบรมเยาวชน
และประชาชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัยต่างๆ 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
และมีความพร้อมใน
การป้องกันสาธารณ
ภัยที่อาจเกิด 

จัดอบรมและซักซ้อมการ
ป้องกันสาธารณภัยแก่เยาวชน
และประชาชนหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี5 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000             

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
และความพร้อมหาก
เผชิญเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

137 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ป้องกันเรื่องยาเสพ-
ติดและโรคเอดส์ พร้อมทั้ง
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เรื่องยา
เสพติดและโรค

เพื่อให้ความรู้ป้องกันเรื่องยา
เสพติด และโรคเอดส์ 
 หมู่ท่ี 1  –  หมู่ท่ี 5 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เยาวชน และ
ประชาชนรู้ถึง
ปัญหาเรื่องยา 

ส านักงานปลัด 
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 เอดส์ 30,000             เสพติดและโรค
เอดส์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

138 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร 

เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ
การจราจร 

ให้เป็นค่าด าเนินการใน
โครงการ 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้  
10,000 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินร้อย
ละ ๙๕ 

ส านักงานปลัด 

139 อบต.ร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

จุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลต่างๆ  

๑๐,๐๐๐ 
  (ปี 2558) 

ต้ังไว้  
10,000     

 
๑๐,๐๐๐         

 
๑๐,๐๐๐       

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินร้อย
ละ ๙๕ 

ส านักงานปลัด 

140 รักษาความสงบ
เรียบร้อยและการจัด
ระเบียบการจราจร
ภายในเขตต าบลวัดยาง
งาม 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนใน
ต าบลวัดยางงาม 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบล
วัดยางงามปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้  
10,000 

 
๑๐,๐๐๐         

 
๑๐,๐๐๐       

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละ ๙๕ 

ส านักงานปลัด 



49 

 

141 โครงการจ้างเหมา 
เวรยาม 

เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการและ
ทรัพย์สินของ อบต.
วัดยางงาม 
 

ท่ีท าการ อบต.วัดยางงาม 78,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
36,000     

 
78,๐๐๐      

 
78,๐๐๐      

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ดูแลความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ
และทรัพย์สินของ  
อบต.วัดยางงาม 

ส านักงานปลัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

142 อบรมทบทวน อปพร. 
ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อทบทวน
ความรู้ให้แก่ 
อพปร.ให้การ
ปฏิบัติงาน 

อพปร.ในเขตต าบลวัดยางงาม
ต าบลวัดยางงาม  

 
๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว้  
30,000 

 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

อพปร.ได้รับ
ความรู้และ
น ามาใช้ประโยชน์
ในพื้นท่ี 

ส านักงานปลัด 

143 หนึ่งทีม กู้ชีพกู้ภัย ต าบล
วัดยางงาม 

ฝึกอบรมและ
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
จัดต้ังหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย 
 

สนับสนุนการด าเนินการ  
๓๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

144 ติดต้ัง/ซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด cctv ส านักงาน 
อบต. และในเขตพื้นท่ี
ต าบลวัดยางงาม 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน และ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด cctv 
ส านักงาน อบต. และในเขต
พื้นท่ีต าบลวัดยางงาม 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

มีกล้องวงจรปิด 
เป็นเครื่องมือใน
การเฝ้าระวัง
ให้แก่ประชาชน

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และลดปัญหายา

อบต. / 
กรมส่งเสริม 
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๖.๓ เพิ่มการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีมากข้ึน 

 

 

 

 

แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

100,000 ในพื้นท่ี เสพติด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

145 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการของ 
อบต.วัดยางงาม 

เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการให้
ประชาชนทราบ 
 

ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารทางราชการได้รวดเร็ว
และท่ัวถึง 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
10,000 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑ พัฒนาระบบการบริหาร โดยเน้นการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว สุภาพ เรียบร้อย ประชาชนเกิดความประทับใจในการบริการ 

 

๗.๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมถูกต้อง เป็นธรรม เพือ่น ามาพัฒนาท้องถ่ิน ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิให้เปน็ปัจจุบันและ
สามารถน ามาเป็นฐานในการพัฒนารายได้ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและเปน็ธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

146 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี
เพื่อให้บริการประชาชน
ในต าบลวัดยางงาม 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.วัดยางงาม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๒๐,๐๐๐  
(ปี 2558) 

ต้ังไว ้
20,000  

     

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ ๙๖ 

ส านักงานปลัด 
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๗.๓ ปรับปรุงอัตราก าลัง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างให้สามารถท างานเต็มความสามารถ และมีศักยภาพ สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี รู้สึกมีความรัก ผูกพันและหวงแหนองค์กร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

147 พัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อพัฒนาให้การ
จัดเก็บมีศักยภาพ
และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดท าระบบแผนท่ีภาษี  ๓๐,๐๐๐ 
(ปี2558) 

ต้ังไว ้
30,000 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

ให้มีระบบ
ฐานข้อมูลจัดเก็บ
ภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
กองคลัง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา (บาท) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์             
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

148 เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/และ
พนักงานจ้างฯ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน  
อบต.วัดยางงาม 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

 
๕๐,๐๐๐       

 
๕๐,๐๐๐           

 
๕๐,๐๐๐         

มีการ
ด าเนินการ
ตามโครงการ 

เกิดประสิทธิภาพ
และขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

ส านักงานปลัด 
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