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ส่วนที่ 1
บทนำ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1) เพื่อกาหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามความต้องการของประชาชน
2) เพื่อกาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและการแก้ไชปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนและนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆ ในพืน้ ที่
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนด
แนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่น
4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ตอ่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัตแิ ละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีแผนงาน โครงการตามความต้องการของประชาชน
3) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน และข้อบัญญัติงบประมาณ
4) ทาให้การพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5) ทาให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินโครงการใดบ้าง
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ผี ่านมา
2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส
ในการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพและโอกาสพั ฒ นา เป็ น การน าเทคนิ ค SWOT มาใช้ ใ นการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล เพื่ อ น าไปใช้ สู่ ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ เทคนิ ค SWOT
พิ จารณาปั จ จัย สภาวะแวดล้ อ มภายในต าบล (จุ ด อ่ อ น Weakness จุ ด แข็ ง Strengths) ปั จจั ย สภาวะ
แวดล้อ ม (โอกาส Opportunity และข้ อ จากั ด Threaten) การวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิ ค SWOT ท าให้
สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นการประเมินศัก ยภาพและกาหนดทิศทาง
เป้าหมายในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้
จุ ด แข็ ง ต าบลยางหวาย มี น โยบายของรั ฐ ในพื้ น ที่ แ ละโครงการสนั บ สนุ น ได้ แ ก่
งบประมาณสนั บ สนุ น โครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน (หมู่ บ้ านละแสนบาท) กลุ่ ม อาชี พ ต่ าง ๆ ที่ ข อรั บ การ
สนับสนุนอินเตอร์เน็ตตาบล หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(กลุ่มสัจจะ) มีความเป็นเครือญาติในชุมชน จึงมีความสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่น
จุดอ่อน ในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล 5 ปี มีปัญหา
ที่เกิ ด ในพื้ นที่ ได้แก่ ความยากจน ภัยแล้ง (หรือบางปีน้าท่วม) ขาดน้าเพื่ อการเกษตร ประชาชนขาด
ความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห ารเงิ น ลงทุ น คนหนุ่ ม สาวไปท างานในกรุ ง เทพฯ (รวมถึ ง ต่ า งจั ง หวั ด ด้ ว ย) และ
ต่างประเทศ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด องค์กรเอกชนในพื้นที่มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานของ
ราชการหรือองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ นน้อย ขาดการบู รณาการในการก าหนดทิศทางการพัฒ นาตาบล
ขาดนักลงทุน
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สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง ตาบลยางหวายห่างจากอาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากร่องน้าลึกลาห้วยโสก บริเวณพิกัด T C 102602 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามร่องน้า
ลึก ล าห้ว ยโสก และล าห้ ว ยน้ าก่ า บริเวณพิ กั ด T C 133593 ผ่ านหนองหลวง บริเวณพิ กั ด T C
148587 ผ่านทุ่งนา สิ้นสุดแนวเขตที่ร่องน้าลึกแม่น้าชี บริเวณพิกัด T C 157580 รวมระยะทางด้าน
ทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลท่านางแนว อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากร่องน้าลึกแม่น้าชี บริเวณพิกัด T C 157580 ไปทางทิศใต้ตามร่องน้าลึกแม่น้าชี สิ้นสุดแนวเขต
ที่ร่องน้าลึกแม่น้าชี ด้านทิศใต้ของสะพานข้าม แม่น้าชี บริเวณพิกัด T C 141558 รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลหนองขาม อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากร่องน้าลึกแม่น้าชี บริเวณพิกัด T C 141558 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านป่า ถึงกึ่งลางลาห้วยน้าก่า
บริเวณพิ กัด T C 125555 ไปตามร่องน้าลึกลาห้วยยางหวาย สิ้นสุดแนวเขตที่ร่องน้าลึกลาห้วยยาง
บริเวณพิกัด T C 091560 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลบ้านโสก อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากร่องน้าลึกลาห้วยยางหวาย บริเวณพิกัด T C 091560 ไปทางทิศเหนือตามทุ่งนา ตัดผ่าน
ถนนสายเมืองพล- ชัยภูมิ บริเวณพิกัด T C 087589 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาด้านทิศ
ตะวันออกของบ้านหนองบัวเพวัง ตัดผ่านถนนสายบ้านโสก-บ้านโนนเขวา บริเวณพิกัด T C 100600
สิน้ สุดแนวเขตที่ร่องน้าลึกลาห้วยโสก บริเวณพิกัด T C 102602 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
4.75 กิโลกรัม
2. เนื้อที่ ตาบลยางหวายมีเนือ้ ที่ทั้งหมดประมาณ 23.606 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
14,753.125 ไร่
3. ภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตาบลยางหวาย จะเป็นพืน้ ที่ราบลุ่มทางตะวันตก และจะลาดต่าลง
มาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตาบล (ซึ่งติดกับแม่น้าชีและลาน้าก่า) ลักษณะดินมีการระบายน้าดี
ปานกลาง ทิศเหนือค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานปกลางถึงต่า พบในที่ราบทิศเหนือทั้งหมด
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4. จานวนหมู่บ้าน มี 9 หมูบ่ ้าน อยู่ในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด
หมูท่ ี่ 1 บ้านยางหวาย
หมูท่ ี่ 2 บ้านยางหวาย
หมูท่ ี่ 3 บ้านยางหวาย
หมูท่ ี่ 4 บ้านยางหวาย
หมูท่ ี่ 5 บ้านโนนเขวา
หมูท่ ี่ 6 บ้านสงแดง
หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองมะกุด
หมูท่ ี่ 8 บ้านโนเขวา
หมูท่ ี่ 9 บ้านยางหวาย
5. เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ จานวน 9 หมูบ่ ้าน ดังนี้
หมู่ท่ี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ- สกุล

นายอนุพงษ์ ประสานวงค์
นายพิชัย งานยางหวาย
นางวิไลวรรณ์ ใจเย็น
ยางหวาย
นายธนวัฒน์ อิงชัยภูมิ
นายมังกร สิงห์ชัย
ยางหวาย
นายคาวี ชาญชัย
นางสาวศรานิตย์ ผลเลลัย
ยางหวาย
นางรุ่งอรุณ พากเพียร
นายประพจน์ หาญละคร
โนนเขวา
นายกากร ชาลี
นายดารงค์ บรรลือ
สงแดง
นายสืบศักดิ์ คงแสง
นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว
หนองมะกุด
นายจานงค์ ฉายชัยภูมิ
นายวิรัตน์ ผลเรไร
โนนเขวา
ยางหวาย

ยางหวาย

นายธีระนันท์ ต่อพล
นางพิชญา พิมเสน

ตาแหน่ง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
เลขานุการสภา
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ประธานสภา
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
รองประธานสภา

ชื่อ-สกุล
ผู้ปกครองหมู่บา้ น

ตาแหน่ง

นายบุญส่ง สิงห์ชัย

กานัน

นายนพพล ชัยศัตรา

ผูใ้ หญ่บ้าน

นายโชคชัย ผลเลลัย

ผูใ้ หญ่บ้าน

นายวาสนา ชัยสนาม

ผูใ้ หญ่บ้าน

นายอภิชาติ เจนชัยภูมิ

ผูใ้ หญ่บ้าน

นางวงเพ็ชร บรรลือ

ผูใ้ หญ่บ้าน

นายศุภสิทธิ์ งานไว

ผูใ้ หญ่บ้าน

นายบุญสูง ดวงจิตร

ผูใ้ หญ่บ้าน

นายสุระสิทธิ์ ถินชัยภูมิ

ผูใ้ หญ่บ้าน
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6. ประชากร แยกตามหมูบ่ ้าน ได้ดังนี้
หมู่ท่ี
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
1 ยางหวาย
186
2 ยางหวาย
187
3 ยางหวาย
183
4 ยางหวาย
183
5 โนนเขวา
60
6 สงแดง
78
7 หนองมะกุด
102
8 โนนเขวา
65
9 ยางหวาย
99
รวมประชากรทั้งหมด
1,143

ชาย
274
303
323
75
98
98
207
121
184
1,883

หญิง
262
326
330
296
104
113
189
105
177
1,902

รวม
536
629
653
571
202
211
396
226
361
3,785

ประชากรทั้งสิ้น 3,785 คน แยกเป็น ชาย 1,883 คน หญิง 1,902 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 171 คน ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
1. ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวเป็นรายได้หลักของครอบครัว
2. หน่วยงานธุรกิจใน อบต.
- ธนาคาร ไม่มี
- โรงแรม ไม่มี
- โรงงานอุตสาหกรรม ไม่มี
- ปั๊มน้ามันและแก๊ส 2 แห่ง
- โรงสี 10 แห่ง
สภาพสังคม
1. การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา (รวมถึงขยายโอกาส ม.3) มี 3 แห่ง
- โรงเรียนบ้านยางหวาย
(ขยายโอกาสถึง ม.3) (หมูท่ ี่ 1,2,3,4,9 บ้านยางหวาย)
- โรงเรียนบ้านท่าฉาง
(บ้านสงแดง หมูท่ ี่ 6 และบ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7)
- โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์
(บ้านโนนเขวา หมูท่ ี่ 5 และหมู่ที่ 8)
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัด/สานักสงฆ์ 7 แห่ง
- วัดม่วง
หมูท่ ี่ 1 บ้านยางหวาย - วัดทุ่งสว่าง
หมูท่ ี่ 6 บ้านสงแดง
- วัดศาลาลอย
หมูท่ ี่ 2 บ้านยางหวาย - วัดศิรพิ รธรรมคุณ หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองมะกุด
- สานักสงฆ์สันติธรรม หมูท่ ี่ 5 บ้านโนนเขวา - วัดสว่างอารมณ์ หมูท่ ี่ 8 บ้านโนนเขวา
- สานักสงฆ์คงคาธรรมคุณ (แซงใหญ่ หมูท่ ี่ 9 บ้านยางหวาย)
3. สาธารณสุข มีสถานีอนามัยประจาตาบล 1 แห่ง
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- สถานีอนามัยยางหวาย
การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมูบ่ ้านมีถนนเชื่อมโยง สามารถติดต่อกันได้
ทั่วถึงส่วนใหญ่เป็นลูกรัง (ใช้ได้ในฤดูแล้ง ฤดูฝนไม่สะดวก) นอกนั้นเป็นคอนกรีตและถนนลาดยางบางส่วน
2. การไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านภายในตาบลยางหวายเกือบทุกครัวเรือน
3. แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
มี 8 แห่ง
- บึง หนอง และอื่น
มี 17 แห่ง
4.4 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
มี 1 แห่ง และบ่อน้าตื้น 22 แห่ง
มวลชนที่ตั้งขึ้น
- คณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) หมูบ่ ้านละ 1 คณะ
- คณะทางานสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับชุมชน (คพต.)
- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ
- ลูกเสือชาวบ้าน
- อาสาพัฒนาชุมชน
- กลุ่มเยาวชน
- ผสส.,อสม.
- อส.ปปส.
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย มีองค์ประกอบในการบริหารงาน 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาฯ
มีหน้าที่ ดาเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย และดาเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย รองนายก ฯ คนที่ 1
รองนายก ฯคนที่ 2
มีหน้าที่ ดาเนินกิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมติของสภาฯ และ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2546
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การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ส่วนโยธา
3. ส่วนการคลัง
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ส่วนสวัสดิการสังคม
6. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่นายกมอบหมาย
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป
ปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่
ส่วนราชการ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างฯ
1
สานักงานปลัดฯ
5
4
2
ส่วนโยธา
2
2
3
ส่วนการคลัง
4
4
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
3
5
ส่วนสวัสดิการสังคม
2
6.
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1
รวมทั้งสิ้น
14
10

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของ
ชุมชน โดยสรุปตามแผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 540,000 บาท
1. โครงการขุดลอกหนองชุมแสง
งบประมาณ 80,000 บาท
2. โครงการขุดลอกหนองสรวง
งบประมาณ 100,000 บาท
3. โครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม
งบประมาณ 207,000 บาท
4. โครงการขุดลอกลาห้วยสะแบง
งบประมาณ 153,000 บาท
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 150,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตาบลยางหวาย
งบประมาณ 30,000 บาท
2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดทาแผนชุมชน
งบประมาณ 20,000 บาท
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3. โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน
4. โครงการส่งเสริมรายได้ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ 50,000 บาท
งบประมาณ 50,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 611,000 บาท

1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผูพ้ ิการ
งบประมาณ 30,000 บาท
2. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อย
งบประมาณ 30,000 บาท
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ 30,000 บาท
4. โครงการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนน
งบประมาณ 16,000 บาท
5. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ 100,000 บาท
6. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 80,000 บาท
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
งบประมาณ 90,000 บาท
8. โครงการอิ่มบุญอิ่มใจวันผูส้ ูงอายุ
งบประมาณ 100,000 บาท
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูส้ ูงอายุ
งบประมาณ 100,000 บาท
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อบต.ยางหวาย
งบประมาณ 20,000 บาท
11. อุดหนุนโครงการรวมพลังสตรีอาเภอคอนสวรรค์
งบประมาณ 15,000 บาท
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ และวัฒนธรรม
จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 2,462,040 บาท
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 30,000 บาท
2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
งบประมาณ 488,800 บาท
3. โครงการจัดซือ้ อาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กเล็ก
งบประมาณ 136,640 บาท
4. โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
งบประมาณ 960,000 บาท
5. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 341,600 บาท
6. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
งบประมาณ 100,000 บาท
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
งบประมาณ 40,000 บาท
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
งบประมาณ 50,000 บาท
9. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนยางหวายเกมส์
งบประมาณ 100,000 บาท
10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
งบประมาณ 40,000 บาท
11. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
งบประมาณ 100,000 บาท
12. การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
งบประมาณ
5,000 บาท
13. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีของดีอาเภอคอนสวรรค์
งบประมาณ 50,000 บาท
14. อุดหนุนโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน อาเภอคอนสวรรค์
งบประมาณ 20,000 บาท
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 70,000 บาท

๑๐
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
งบประมาณ 20,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะแซงใหญ่
งบประมาณ 30,000 บาท
3. โครงการสาหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจาตาบล งบประมาณ 20,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 1,285,440 บาท

1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวของอาเภอคอนสวรรค์ งบประมาณ 25,000 บาท
2. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอาเภอคอนสวรรค์
งบประมาณ
10,000 บาท
3. อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติแบบบูรณาการ
งบประมาณ
10,000 บาท
4. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
งบประมาณ 1,240,440 บาท

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากแผนพัฒนาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงได้ดาเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า โทรศัพท์ ก่อสร้างถนน
ให้การสัญจรไปมาสะดวกและการลาเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น
- จัดการระบบการระบายน้าให้ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลยางหวายได้ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหินคลุก ถนนลูก รัง พร้อมทั้ ง
ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน
2. การดาเนินการด้านแหล่งน้า
- พัฒนาคุณภาพน้าประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้าที่
ตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้าให้ได้มากขึน้ และจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์มากขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวายได้ดาเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการกักเก็บน้าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค และจัดระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. การดาเนินการด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตาบลยางหวาย สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ดูงานนอกสถานที่
- จัดการฝึกอบรมแก่ประชาชน ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนใน
พืน้ ที่ แก้ไขปัญหาการว่างงาน
- อานวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
4. การดาเนินการด้านสังคม

๑๑
- ช่วยประสานงานในการจัดทากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือผูส้ ูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาแหล่งพักผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน
- พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน
- โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผูส้ ูงอายุ และผู้พิการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาสในตาบล
- จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจาปี ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- จัดกิจกรรมวันสาคัญตามประเพณีไทย
- สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
5. การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
- จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อให้ความรู้ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงให้บริการนอกสถานที่
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกของ อบต.
- ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของ อบต.ให้มกี ารให้
ความรูเ้ พิ่มกับเจ้าหน้าที่ อบต. ในการทางาน
- ได้มกี ารบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผูบ้ ริหาร เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้
6. การดาเนินการด้านสาธารณสุข
- อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อที่มยี ุงเป็นพาหะนาโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน รวมถึงการ
ป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพืน้ ที่รับผิดชอบ
- จัดซือ้ วัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ดาเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
7. การดาเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ขยายสถานศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ
- ดาเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล จานวน 1 ศูนย์
- สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
บริการ
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เช่นวัน
สงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น

๑๒
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน เพิ่มทักษะให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจาตาบล

8. การดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดหาแหล่งน้าจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้าบาดาล
- ดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
- ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มคี วามเป็นระเบียบ สวยงาม ให้หมู่บ้านน่าอยู่ รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบล
“ มุง่ มั่นพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของประชาชน
พัฒนาตาบลให้น่าอยู่อย่างยังยืน ”

พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ บุคลากรท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้
ส่งเสริมอาชีพให้มั่นคง โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มและการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดใี ห้คงอยู่ ตลอดปรับปรุงพื้นฟูให้ดยี ่งิ ขึน้
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือ โครงการที่
มีส่วนร่วมจะดาเนินการ
๖. สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่และนโยบาย
๗. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างต่อเนื่อง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.

การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยูต่ ลอดไป
ประชาชนมีสุขภาพดี

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ด้วย นายชูศักดิ์ ชัยจารัส นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งน้า คลองส่งน้า ระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาถนนในหมูบ่ ้าน และถนนเพื่อการเกษตร
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาในชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพ
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 66,67,68,69,70,71 และ 73 อย่างมีคุณภาพ

๑๕

โครงสร้างความเชื่อโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย พ.ศ. 2560-2561

๑๕
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โครงสร้างความเชื่อโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการ
ผลิต
ภาคอุสาหกรรม

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
ของสิ้น
ค้าและบริการ

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

ปรับปรุง
และพัฒนา
คุณภาพ
แหล่ง
ท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพ
มาตรฐาน

ส่งเสริม
การตลาด
และการ
ประชาสัมพัน
ธ์การ
ท่องเที่ยวทัง้
ในและ
ต่างประเทศ

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านสังคม

การกีฬา การสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห์ได้รับการ
พัฒนา ทาให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ส่งเสริม
อปท.ให้มี
ศักยภาพใน
การบริหาร
จัดการการ
ท่องเที่ยวให้
เกิดความ
สมดุลและ
ยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน

การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

การเตรียม
ความพร้อม
เพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
และการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การ
พัฒนา
สังคม
และ
คุณภา
พชีวติ

การ
พัฒนา
การ
ศึกษา

การ
พัฒนา
สาธาร
ณสุข

การ
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

การ
บริหาร
กิจการ
บ้าน
เมืองที่ดี

อย่างบูรณการ

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ ดารงชีวติ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม

การโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์การทางการตลาดแล
การเชื่อมโยงสูป่ ระชาคมอาเซียน

การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและสิ่ง
แวด ล้อมแบบ
มีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การคมนาคม การ
ผังเมือง และการบริหารจัดการ
น้าที่ได้มาตรฐาน

การบริหารงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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แนวทางการ
พัฒนา
อบต.

ผลผลิต/
โครงการ

1.ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
2.ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องพัฒนา
ด้านการศึกษา การเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพครู ตลอดจนปรับปรุง
อาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้
ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน
3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส

-เสริมสร้าง พัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนสร้างความ
รักสามัคคีและจิตสานึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมของประชาชน
-ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชน และสนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
-เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

1.เสริมสร้าง พัฒนาอาชีพแบะ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์กรต่างๆ
ในชุมชน
2.เสริมสร้างให้ความรู้และพัฒนา
เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการ
ดาเนินชีวติ โดยยึดหลัก เศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
3.การส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว ก่อสร้าง พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

-ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาถนน สะพาน
และทางระบายน้า
-ติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย
เขตไฟฟ้า
-ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร
-ส่งเสริมและประสานการ
จัดทาผังเมือง

1.ป้องกัน ดูแลรักษา บาบัดฟื้นฟู
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน
2.พัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและ
การนากลับมาใช้ใหม่
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ

1.พัฒนาระบบการ
บริหารงานราชการและการ
ให้บริการประชาชน ก่อสร้าง
ปรับปรุง อาคารสถานที่
ราชการ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
2.พัฒนา ปรับปรุงระบบ
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
เครือ่ งมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิ าน
3.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกที่ดีต่อการให้บริการ
และการปฏิบัตหิ น้าที่
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แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
Strategy Map
วิสัยทัศน์



“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวติ พัฒนาเศรษฐกิจรากให้เข้มแข็ง อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาตาบลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และพัฒนาศักยภาพ
ของคนให้มคี วามรู้
คูค่ ุณธรรมและ
จริยธรรม มี
วัฒนธรรม มุ่งสู่
สังคมที่มีคุณภาพ

พัฒนา
ประชาธิปไตย
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

สร้างความมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชน
การส่งเสริมภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

พัฒนาโครง
สร้างพืน้ ฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนา ปฏิบัติ
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจ สอบ
ได้ ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของคนใน
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์

การกีฬาการ
สาธารณสุข การ
สังคมสงเคราะห์
ได้รับการพัฒนาทา
ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมีอาชีพที่
มั่นคง มีรายได้
เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ ดารง
ชีวิตโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
การคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

การบริหารงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวด
ล้อมได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านโครง
สร้างพืน้ ฐานให้ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวด
ล้อม

1.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ จัด
กิจกรรมเสริม
สร้างสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและ
ดาเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคใน
ชุมชน
2.ส่งเสริมกิจกรรม
ที่พัฒนาด้านการ
ศึกษา การเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพครู
ตลอกจนปรับปรุง
อาคารสถานที่
เครื่องมือ เครื่องใช้
ให้พร้อมต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน
3.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ให้แก่
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคม

1.เสริมสร้าง
พัฒนา
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนสร้าง
ความรักสามัคคี
และจิตสานึกที่ดี
ต่อส่วนร่วมของ
ประชาชน
2.ส่งเสริมคุณ
ธรรมจริยธรรม
ประชาชนและ
สนับสนุน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
3.ส่งเสริมการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ

1.เสริมสร้างพัฒนา
อาชีพและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
องค์กรต่างๆใน
ชุมชน
2.ส่งเสริมให้ความรู้
และพัฒนาเทคนิค
วิธีการ และส่งเสริม
การดาเนินชีวิตโดน
ยึดหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
3.การส่งเสริม
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว ก่อสร้าง
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว

1.ก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษาถนน
สะพาน และทาง
ระบายน้า
2.ติดตั้ง ปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและที่อยู่
อาศัย
3.ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
4.ส่งเสริมและ
ประสานการจัดทา
ผังเมือง

1.พัฒนาระบบการ
บริหารงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน ก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ราชการและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
2.พัฒนา ปรับปรุง
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยี เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ให้ทันสมัย
และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิ าน
3.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตสานึกที่ดีต่อ
การให้บริการ และ
ปฏิบัตหิ น้าที่

1.ป้องกัน ดูแล
รักษา บาบัดฟื้นฟู
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะสร้าง
ความสมดุลทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึง
การร่วมมือร่วมใจ
ประหยัดพลังงาน
2.พัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะ ส่งเสริม
การคัดแยกขยะและ
การนากลับมาใช้
ใหม่
3.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหามูลพิษ

แนวทาง
การพัฒนา
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การกาหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผล การกาหนดวิธีการติดตามประเมินผลและการกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การกาหนดองค์กรรับผิดชอบ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รการปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้มีก ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการสามารถแต่งตั้ง
คณะทางานช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตาบลยางหวาย ตามคาสั่ง ที่ 56/ 2559
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บ ริหารท้องถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่นและประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงวิธีการติดตามและประเมินแผนงาน / โครงการ โดยกาหนดรูปแบบที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลจากการสัมภาษณ์ประชาชน รับทราบข้อคิดเห็นในการดาเนินการแต่ละโครงการที่มี
งบประมาณดาเนินการไปแล้ว และการติดตามการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ขณะที่ ก ารประเมิ น ผลเป็ น การตรวจสอบผลที่ เกิ ด ขึ้น จริ งเมื่ อ ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็จ เปรี ย บเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลก าหนดห้ ว งระยะเวลาในการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการโดยคานึงถึงความเหมาะของแต่ละโครงการ โดยกาหนดห้วงเวลาในการติดตาม
และประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ
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1 ครั้ง แล้ ว รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จ ากการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาแล้ ว
รายงานคณะกรรมการพั ฒ นาและสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลยางหวาย รวมทั้งติดประกาศให้
ประชาชนทราบ
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีการติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้น จะทาให้เราได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึง
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chat ที่จะทาให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดาเนินการช่วง
ใดตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติ การก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผล
การดาเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานละเป็นที่
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์
การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประการ คือ
๑.๑ ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
๑.๒ ผลลัพธ์
2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การเข้าถึง
(2) การจัดสรรทรัพยากร
(3) การกระจายผลประโยชน์
(4) ความเสมอภาค
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ
(3) ความถี่ในการให้บริการ
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) พันธกิจต่อสังคม
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(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง
(4) การยอมรับข้อผิดพลาด
5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) การกาหนดประเด็นปัญหา
(2) การรับฟังความคิดเห็น
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอใจ
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก
(2) ต้นทุนทางสังคม
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ
(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(5) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
(6) ผลิตภาพต่อกาลังคน
(7) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
(8) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย
(2) ระดับการมีส่วนร่วม
(3) ระดับความพึงพอใจ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวติ
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ
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(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ประกอบด้วยตัวชีว้ ัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัว ชี้วัด
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้อง
นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวมของ
แต่ละโครงการต่อไป
******************************************

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา

๑๙

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษา/ซ่อมแซม เช่น ถนน รางระบายน้า สะพานและอาคารให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
10,0๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
10,0๐๐,๐๐๐
10,0๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕64
(KPI)
(บาท)
10,0๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80ของ
จานวนครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกสบายขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาภายใน
ตาบล

กองช่าง/
(อบจ.)

๑.

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
จากบ้านยางหวายถึง
บ้านสงแดง

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายในตาบล

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ระยะทาง
๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐
เมตร

๒.

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่
ที่ 4 ถึง บ้านฝาย
ต.หนองขาม

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา ภายใน
ตาบล

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ ม.
ระยะทางยาว ๑,๕00 ม. จากบ้านยาง
หวายหมูท่ ่ี ๔ เชื่อมต่อ ต.หนองขาม

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๓.

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคาร
ที่สาธารณะประโยชน์พร้อมถม อเนกประสงค์
ที่และปรับเกรดที่ดินภายใน
ตาบลยางหวาย

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 400 เมตร
จานวน 1 หลัง หรือตามแบบ อบต.
กาหนด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

อาคาร คสล. 1 ชั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร
สูง 400 เมตร
จานวน 1 หลัง

ประชาชนใน
พื้นได้รับใช้
อาคาร
อเนกประสงค์

กองช่าง /
(อบจ)

4.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมูท่ ่ี 1

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 200 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

800,000

800,000

800,000

800,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง/
(อบจ.)

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

๒๐

ไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

5.

ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้า
ตามซอยภายในหมู่ 1

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรภายในตาบล
ยางหวาย

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 1,000
ม. พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 600 ลบ.ม.

6.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังจากหมู่ 1

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 เมตร
พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 800 ลบ.ม.

7.

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิ ภายในหมูท่ ี่ 1

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ระยะทาง
๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐
เมตร

๒๕61
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

๒๕64
(บาท)
500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

3,000,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่มา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000

๒๕64
(บาท)
400,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับ
ของประชาชน ความสะดวกในการ
ได้รับความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

900,000

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับ
ของประชาชน ความสะดวกในการ
ได้รับความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

500,000

500,000

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับ
ของประชาชน ความสะดวกในการ
ได้รับความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

3,000,000

3,000,000

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับ
ของประชาชน ความสะดวกในการ
ได้รับความ
สัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

ที่

โครงการ

8.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 200 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

9.

ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้า
ตามซอยภายในหมู่ 2

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรภายในตาบล
ยางหวาย

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 1,000
ม. พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 600 ลบ.ม.

900,000

900,000

900,000

10.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังจากหมู่ 2

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 เมตร
พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 800 ลบ.ม.

500,000

500,000

11.

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิ ภายในหมูท่ ี่ 2

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ระยะทาง
๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๒

เมตร

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายเลื่อน
แก้วจันทร์ ถึงบ้าน
นางทองพันธุ์ คามตะศิลา

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.
หนา 0.15 ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

13.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายสุระพล ตนชัยภูมิ ถึง
บ้าน นางทองจันทร์
ผลเลลัย

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

14.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายสุพรม ผลเลลัย ถึงบ้าน
นางทองคูณ ต่อพล

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

สะดวกสบาย
ขึน้

งบประมาณและที่มา
๒๕64
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ

๒๕61
(บาท)
300,000

๒๕62
(บาท)
300,000

๒๕63
(บาท)
300,000

300,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
800 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง

กว้าง ๔ ม. ระยะทาง 450
เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๓

งบประมาณและที่มา
ที่

15.

16.

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 4 ถึงบ้านโนนสาราญ
ตาบลหนองขาม

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

17.

ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่ที่ 4

18.

ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 4

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง
500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

500,000

500,000

500,000

600,000

600,000

หน่วยงา
น
รับผิดชอ
บ

๒๕64
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับ

500,000

ร้อยละ 80ของประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ร้อยละ 80ของประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

ร้อยละ 80ของประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง
1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

600,000

600,000

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง
1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมเกรดปรับแต่ง จานวน
600 ลบ.ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80ของประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

เพื่อความสะดวกในการ

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80ของประชาชน

ประชาชนได้รับ

กองช่าง /

๒๔

โคกป่าตอง

สัญจรไป - มา

1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมเกรดปรับแต่ง จานวน
600 ลบ.ม.

ได้รับความสะดวกสบาย
ขึน้

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

๒๕64
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าด
ว่าจะได้รับ

(อบจ)

หน่วยงา
น
รับผิดชอ
บ

19.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

400,000

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

20.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

21.

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ภายในหมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ให้ได้ระยะทาง ๖,๐00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
200,000

๒๕62
(บาท)
200,000

๒๕63
(บาท)
200,000

22.

ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 6

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่ง จานวน 600 ลบ.ม.

23.

ก่อสร้างถนนทีช่ ารุดท่าสอง
พี่นอ้ ง

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

24.

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังจากนา
นางตี้ ตะโกสุม ถึงนา
นายสมาน

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 500 ม.
ยกคันดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

300,000

300,000

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าด
ว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

3,000,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๕64
(บาท)
200,000

300,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

๒๖

25.

ที่

ก่อสร้างถนนทางการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ
จากวัดทุ่งสว่าง ถนนดิน
สัญจรไป - มา
พร้อมลงลูกรัง ถึงลาชี สุด
เขตตาบลยางหวาย

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม.
ยกคันดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

26.

ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่ง จานวน 600 ลบ.ม.

27.

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูที่ 7

เพือ่ ความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

28.

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิ ภายในหมูท่ ี่ 7

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ระยะทาง
๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

400,000

400,000

400,000

400,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
400,000

๒๕62
(บาท)
200,000

๒๕63
(บาท)
200,000

200,000

200,000

3,000,000

3,000,000

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กองช่าง /
(อบจ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

200,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง

3,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๗

สะดวกสบาย
ขึน้
29.

ที่

ก่อสร้างถนนทางการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ
ภายในหมู่ที่ 7
สัญจรไป - มา

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม.
ยกคันดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

400,000

400,000

400,000

๒๕61
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
๒๕62
(บาท)
500,000

๒๕63
(บาท)
500,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง /
(อบจ)

30.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 200 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

31.

ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้า
ตามซอยภายในหมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรภายในตาบลยาง
หวาย

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 1,000 ม.
พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 600 ลบ.ม.

900,000

900,000

900,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

32.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังจากหมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 เมตร
พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 800 ลบ.ม.

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๘

สะดวกสบาย
ขึน้
33.

ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิ ภายในหมูท่ ี่ 8

โครงการ

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ระยะทาง
๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
400,000

๒๕62
(บาท)
400,000

๒๕63
(บาท)
400,000

34.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 200 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

35.

ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้า
ตามซอยในหมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรภายในตาบลยาง
หวาย

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 1,000 ม.
พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 600 ลบ.ม.

900,000

900,000

36.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังจากหมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 เมตร
พร้อมปรับเกรดแต่ง
จานวน 800 ลบ.ม.

300,000

300,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กองช่าง /
(อบจ)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

900,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

300,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

๒๙

สะดวกสบาย
ขึน้
37.

ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิ ภายในหมูท่ ี่ 9

โครงการ

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ระยะทาง
๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

38. ก่อสร้างถนนดินพร้อม
เพื่อความสะดวกใน
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 เมตร
ลูกรังจากถนนยางหวาย- การสัญจรไป-มา ของ พร้อมเกรดปรับแต่ง
บ้านโนนสาราญ ถึงนา
ประชาชน
จานวน 600 ลบ.ม.
นายฉลอง ชัยสัตรา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

งบประมาณและที่มา

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กองช่าง /
(อบจ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

350,000

350,000

350,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

39. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมูท่ ี่ 1-9

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 200 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง /
(อบจ)

40. ก่อสร้างถนนดินพร้อม

เพื่อความสะดวกใน

ก่อสร้างถนนดิน ภายใน หมู่ 6

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ

กองช่าง /

๓๐

ลูกรัง หมู่ที่ 1-9

การสัญจรไป - มา

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
พร้อมปรับเกรดแต่ง 900 ลบ.ม.

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

41.

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 1-9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

ซ่อมแซมถนนดินหินลูกรัง (ขยายถนน)
ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 470 ม.
พร้อมปรับเกรดแต่ง 800 ลบ.ม.

42.

ซ่อมแซมถนนดินหินลูกรัง
หมู่ที่ 1-9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

ซ่อมแซมถนนดินหินลูกรัง
ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง 1,000 ม.
พร้อมปรับเกรดแต่ง 900 ลบ.ม.

43.

ก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม.

ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ขึน้

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
1,000,000

๒๕62
(บาท)
1,000,000

๒๕63
(บาท)
1,000,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

(อบจ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ

กองช่าง /

๓๑

44.

ที่

ภายในตาบลยางหวาย

ความสะดวกในการ
สัญจรไป- มา

ระยะทาง 120 ม.

สร้างสะพานข้ามคลอง
ส่งน้าดาดคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป- มา

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม.
ระยะทาง 5 ม.

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้จัด
ประชาคมประชุม
หมู่บ้านต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมหมู่บ้าน

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

200,000

200,000

200,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
1,000,000

๒๕62
(บาท)
1,000,000

๒๕63
(บาท)
1,000,000

45.

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สาธารณประโยชน์
ป่าช้าสาแดง

46.

ก่อสร้างศาลาชายน้าบริเวณ เพื่อเป็นสถานที่พกั ผ่อน
ริมแม่น้าเกาะแซงใหญ่
หย่อนใจ

ก่อสร้างศาลาริมแม่น้า
ตามแบบ อบต.กาหนด

500,000

500,000

47.

ก่อสร้างสถานที่จอดรถผู้มา
ติดต่อราชการ

ตามแบบ อบต.กาหนด

500,000

500,000

เพื่อให้ผู้มาติดต่อ
ราชการจอดรถอย่าง

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 400 เมตร
จานวน 1 หลัง หรือตามแบบ อบต.

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
ขึน้

ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

(อบจ)

กองช่าง /
(อบจ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อาคาร คสล. 1 ประชาชนทั่วไปมี
ชั้น ขนาดกว้าง สถานที่ในการจัด
10 เมตร สูง
ประชาคมหมู่บ้าน
400 เมตร
จานวน 1 หลัง

กองช่าง /
(อบจ)

500,000

ร้อยละ 90ของ ประชาชนได้มี
ประชาชนพึง
สถานที่พักผ่อน
พอใจในการ
หย่อนใจ
ก่อสร้าง

กองช่าง /
(อบจ)

500,000

ร้อยละ 90ของ ผู้มาติดต่อราชการ
ประชาชนพึง
ได้จอดรถอย่างเป็น

กองช่าง /
(อบจ)

๓๒

เป็นระเบียบ

48.

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 1-9 พร้อมวางท่อ
ระบายน้าและขยายไหล่ทาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป- มา

พอใจในการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 532 ม.
ตามแบบ อบต.กาหนด

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

49.

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนดิน ม.1-9 ภายใน
ตาบลยางหวาย

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา

ยาว 1,000 เมตร กว้าง 6 เมตร
ยกคันดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
(จานวน 18 สาย)

50.

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง หมูท่ ี่ 1-9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

51.

ก่อสร้างถนน คสม.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
1,000,000

๒๕62
(บาท)
1,000,000

๒๕63
(บาท)
1,000,000

กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
ยกคันดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
พร้อมลูกรัง

1,000,000

1,000,000

ขนาดกว้าง ๔ ม. ระยะทาง 200 ม.

2,000,000

2,000,000

ระเบียบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

1,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

2,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ

กองช่าง /

๓๓

52.

หมู่ที่ 1-9

ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังหนองหญ้าขาว
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
ยกคันดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
พร้อมลูกรัง

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53.

ซ่อมแซมขุดลอกคลองไส้ไก่
คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 1-9

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้ในการเกษตร

ตามแบบ อบต.กาหนด

54.

ก่อสร้างถนนลาดยาง/
ปรับปรุงและซ่อมแซม
หมู่ที่ 1-9 ภายในตาบล
ยางหวาย

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย

55.

ค่ารางวัดที่สาธารณะ
ประยชน์ หมู่ที่ 1-9

เพื่อเป็นค่ารางวัดที่
สาธารณะประโยขน์

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
ขึน้
100,000

100,000

100,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
1,000,000

๒๕62
(บาท)
1,000,000

๒๕63
(บาท)
1,000,000

กว้าง 6 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้
ระยะทาง ๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ออกค่าใช้จา่ ยในการรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์

500,000

500,000

500,000

ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

(อบจ)

กองช่าง /
(อบจ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้น้าใช้ใน
ประชาชนได้รับ การเกษตร
มีน้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง /
(อบจ)

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือ

กองช่าง /
(อบจ)

๓๔

ความพึงพอใจ
56.

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
ม.1-ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย

กว้าง 6 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้
ระยะทาง ๖,๐00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ
ความ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ขึน้

กองช่าง /
(อบจ)

๑.2 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง เช่น แหล่งน้า ไฟฟ้า ฯลฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
2,000,000

๒๕62
(บาท)
2,000,000

๒๕63
(บาท)
2,000,000

๑.

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่ที่ 1-9

เพื่อให้การระบายน้า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
ไม่ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้า
กว้าง 1 ม. ระยะทางยาว 900 ม.

๒.

ก่อสร้างรางระบายน้า
หมู่ที่ 1

เพื่อให้การระบายน้า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
ไม่ท่วมขัง

กว้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม. ท่อ คสล.
ขนาด 0.30 ม.

100,000

1๐๐,๐๐๐

๓.

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ น้าไม่ท่วมขังมีการ
ประชาชนได้รับ ระบายน้าที่สะดวก
ความพึงพอใจ

กองช่าง

1๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 80ของ น้าไม่ท่วมขังมีการ
ประชาชนได้รับ ระบายน้าที่สะดวก
ความพึงพอใจ

กองช่าง

100,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าใช้ใน
ประชาชนได้รับ การอุปโภคบริโภค
ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

กองช่าง

๓๕

4.

เจาะบ่อบาดาลภายในตาบล เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ยางหวาย หมู่ที่ 1-9
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลตามไร่นาของเกษตรเพื่อ
ทาการเกษตรและเพื่อปศุสัตว์

5.

โครงการก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

6.

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้าด้วยพลังงานไฟฟา

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

200,000

200,000

200,000

จานวน 30 บ่อ ประชาชนมีน้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
ตามแบบ อบต.กาหนด

5,500,000

5,500,000

5,500,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าใช้ใน
ประชาชนได้รับ การอุปโภคบริโภค
ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วย
พลังงานไฟฟา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าใช้ใน
ประชาชนได้รับ ในการเกษตร อย่าง
ความพึงพอใจ เพียงพอ

กองช่าง

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

7.

โครงการขุดลอกลาห้วย
หนอง คลอง บึง ภายใน
ตาบลยางหวาย

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เก็บไว้ใช้ในการเกษตร

กว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

8.

วางท่อมุดจากลาน้าก่า/
แม่น้าชีเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 1-9

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง

วางท่อมุดจากลาน้าก่า/แม่น้าชี เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1-9
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

9.

เจาะบ่อบาดาลภายในตาบล เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ยางหวาย
เพือ่ การอุปโภค-บริโภค

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-9
ตามแบบ อบต.กาหนด

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
2,000,000

๒๕62
(บาท)
2,000,000

๒๕63
(บาท)
2,000,000

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าเก็บไว้
ประชาชนได้มี ใช้ในการเกษตร
น้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

1,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าไว้ใช้
ประชาชนได้รับ ในฤดูแล้ง
ความพึงพอใจ

กองช่าง

200,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าใช้ใน
ประชาชนได้รับ การอุปโภคบริโภค
ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

กองช่าง

๓๖

10.

ก่อสร้างระบบประปาขนาด
กลาง หมู่ที่ 1
พร้อมบ้านพัก

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ 1
พร้อมบ้านพัก
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าใช้ใน
ประชาชนได้รับ การอุปโภคบริโภค
ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

กองช่าง

11.

ก่อสร้างระบบประปาขนาด
กลาง หมู่ที่ 5
พร้อมบ้านพัก

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมูท่ ี่ 5
พร้อมบ้านพัก
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

18,000,000

18,000,000

18,000,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้าใช้ใน
ประชาชนได้มี การอุปโภคบริโภค
น้าอุปโภค
อย่างเพียงพอ
บริโภค

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 90
ประชาชนมีความ
ของประชาชนมี ปลอดภัยในการ
ความพึงพอใจ สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

12.

ติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง
หมู่ที่ 1-๙

เพื่อสะดวกในการสัญจร ติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง จานวน 50 ชุด
ไปมาสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๑3.

ติดตั้งไฟฟาแบบเสาโค้ง

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟฟาแบบเสาโค้ง จานวน 1 ชุด

1,000,000

100,000

100,000

ร้อยละ 90
ของประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

14.

ซ่อมแซม-ปรับปรุง
หอกระจายข่าวและเสียง

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ซ่อมแซม-ปรับปรุงหอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายภายในหมู่บา้ น หมูท่ ี่ ๑-๙

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 90
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง

กองช่าง

๓๗

ตามสาย หมู่บ้านหมูท่ ี่ 1-๙

ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

15.

ก่อสร้างฝายน้ากั้นน้า
/ฝายชะลอน้า หมู่ 1-9

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
ในทางการเกษตร

ยาว 2,00 เมตร กว้าง 5 เมตร
ตามแบบ อบต. กาหนด

16.

จัดซือ้ รถกระเช้าไฟฟา

เพื่อใช้บริการซ่อมไฟฟา
ภายในตาบลยางหวาย

จัดซือ้ รถกระเช้าไฟฟา 1 คัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

17.

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิด
หมู่ 1-9

เพื่อพัฒนาแหล่งน้าทาง
เกษตร

ตามแบบ อบต.กาหนด

18.

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่ที่ 3

เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้า
ระยะทางยาว 900 ม.โดยราง คสล.ยาว
30 เมตร พร้อมวางท่อ

19.

ก่อสร้างบ่อพักน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้ในการเกษตร

ตามแบบ อบต.กาหนด

ได้รับความพึง
พอใจ

ทั่วถึง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 90
ของประชาชน
ได้รับมีนาใช้
้

ทุกหลังคาเรือน

กองช่าง

800,000

800,000

800,000

จัดซือ้ รถ
กระเช้าไฟฟา
จานวน 1 คัน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร

การระบาน้าสะดวก
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง

1,000,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ

การระบายน้า
สะดวกไม่ท่วมขัง

กองช่าง

800,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน

ประชาชนได้มีน้าใช้
เพื่อการเกษตร

กองช่าง

๒๕61
(บาท)
1,000,000

๒๕62
(บาท)
1,000,000

๒๕63
(บาท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

๓๘

ได้รับความพึง
พอใจ
20.

ที่
21.

คลองส่งน้าดาดคอนกรีต
จากบ้านนายบรรดิษฐ์ งาน
ยางหวายถึงหนองข้าวก่า

โครงการ
ขยายเขตไฟฟาพร้อม
ติดตั้งไฟฟาส่องสว่าง
หมูท่ ี่ 1-๙

22. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ใช้ในการเกษตร

วัตถุประสงค์

ยาว 5 กิโลเมตร ลึกประมาณ 3 เมตร
ตามแบบของ อบต.กาหนด

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัด
(KPI)

การระบายน้า
สะดวกไม่ท่วมขัง

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อสะดวกในการ
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาแสง
สว่าง หมูท่ ี่ 1 -๙

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 70
ประชาชนมีความ
ของประชาชน ปลอดภัยในการ
ได้สัญจรไปมา สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มาและ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

หน้าโรงเรียนบ้านยางหวาย

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 70
ประชาชนมีความ
ของประชาชน ปลอดภัยในการ
ได้สัญจรไปมา สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 70

กองช่าง

23. ขยายเขตไฟฟาแรงต่าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมี

ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

ประชาชนมีความ

๓๙

การเกษตร หมูท่ ี่ 1-9

ไฟฟาเพื่อการเกษตร

24. ขยายเขตไฟฟาแรงต่าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมี
การเกษตรจากชุมชน
ไฟฟาส่องสว่างอย่าง
หมูท่ ี่ 4 ถึงเขตตาบล
ทั่วถึง
บ้านโสก

ขยายเขตไฟฟาการเกษตร

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25.

ขยายเขตให้บริการระบบ
ส่งน้าด้วยพลังไฟฟา
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

เพื่อขยายการส่งน้าเพื่อ
การเกษตรให้เกษตรกร
ได้อย่างทั่วถึงมากขึน้

ยาว 2,000 ม.ลึกประมาณ 3 ม. ตาม
แบบ อบต.กาหนด

26.

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือ
สนับสนุนระบบประปา
หมู่บ้าน (ระดับตาบล)
ม.1 ม.5 ม.8 ต.ยางหวาย

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้านและตาบลได้มี
น้าใช้สะอาและถูกหลัก
อนามัย

ตามแบบของหน่วยงานที่สนับสนุนหรือ
ที่เกี่ยวข้อง

900,000

900,000

900,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ของประชาชน
ได้มีไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีไฟฟา
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟา
ส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

เกษตรได้รับบริการ
การเกษตรมาก
ยิ่งขึน้

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค

ประชาชนได้รับน้า
สะอาดถูกหลัก
อนามัยใข้ทุกหลังคา
เรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละ 70

๔๐

27.

28.

ที่

ดาดคลองส่งน้าคอนกรีต
ม.1-9

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้าดาดคอนกรีต จากนา
นายบรรดิษฐ์ งานยางหวาย
ถึงนา นายชาติชาย สิงห์ชัย

โครงการ

เพื่อขยายการส่งน้าเพื่อ
การเกษตรให้เกษตรกร
ได้อย่างทั่วถึงมากขึน้

ยาว 2,000 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร
หรือ ตามที่ อบต.กาหนด

เพื่อส่งน้าเพื่อการเกษตร ยาว 2,000 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร
ให้เกษตรกรได้ยอ่าง
หรือ ตามที่ อบต.กาหนด
ทั่วถึงมากขึน้

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

29.

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้าดาดคอนกรีต จากนา
นางวิไลวรรณ วงค์อนัน
ถึงนา นายสุนทร ชนะชัย

เพื่อส่งน้าเพื่อการเกษตร ยาว 4 กิโลเมตร ลึกประมาณ 3 เมตร
ให้เกษตรกรได้อย่าง
หรือ ตามที่ อบต.กาหนด
ทั่วถึงมากขึน้

30.

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้าดาดคอนกรีต จากโสก
เลี้ยว ถึง หนองชุมแสง

เพื่อส่งน้าเพื่อการเกษตร ยาว 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 3 เมตร
ให้เกษตรกรได้ยอ่าง
หรือ ตามที่ อบต.กาหนด
ทั่วถึงมากขึน้

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
3,000,000

๒๕62
(บาท)
3,000,000

๒๕63
(บาท)
3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

เกษตรได้รับผลผลิต
มากยิ่งขึน้ ซึ่งทาให้
จาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
มากขึน้

กองช่าง

ประชาชนได้มีน้าใข้
เพื่อการเกษตร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

เกษตรได้รับบริการ
การเกษตรมาก
ยิ่งขึน้

กองช่าง

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

เกษตรได้รับบริการ
การเกษตรมาก
ยิ่งขึน้

กองช่าง

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

๔๑

31.

ทาพนังหรือทานบกั้นน้าริม
ฝั่งแม่น้าชี บ้านหนองมะกุด
ม.7 บ้านสงแดง ม.6

เพื่อเป็นแนวกั้นและกัก
เก็บน้าเพื่อให้ใช้ในฤดู
การเกษตรภายในพืน้ ที่

ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร หรือตาม
แบบที่ อบต. กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

เกษตรได้รับบริการ
การเกษตรมาก
ยิ่งขึน้

กองช่าง/อบจ.

32.

ติดตั้งปรับปรุง/ซ่อมแซม
สวิตเปิดปิดไฟฟาส่องสว่าง
ระบบอัตโนมัติภายในตาบล

เพื่อให้ความแสงสว่าง
ตามไหล่ทางภายใน
ตาบล

ติดสวิตเปิดปิดไฟฟาส่องสว่าง ภายใน
ตาบล จานวน 50 จุด

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 70
ของประชาชน
ได้เดินทางไป
มา
สะดวกสบาย

ประชาชนได้รับทาง
เดินทางไปมา
สะดวกสบาย

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของรางระบาย
น้าภายใน
หมู่บ้านเพิม่ ขึน้

การระบายน้า
สะดวกน้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

33.

รางระบายน้า ม.3 จากบ้าน เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง
นางยุทธญา บุญสม ถึงบ้าน
นางกง ตอพล

ยาว 600 เมตร กว้าง 4 เมตร
ลึกประมาณ 3 เมตร หรือ ตามที่ อบต.
กาหนด

34.

รางระบายน้า ม.3 จากบ้าน เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง
นางยอดรักษ์ คูนาแก ถึง
บ้าน นายสนิท สิงห์ชัย

ยาว 800 เมตร กว้าง 4 เมตร
ลึกประมาณ 3 เมตร หรือ ตามที่ อบต.
กาหนด

35.

รางระบายน้า ม.3 จากบ้าน เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง
นางชาตรี จรูญสน ถึงบ้าน

ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก
ประมาณ 3 เมตร หรือ ตามที่ อบต.

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
800,000

๒๕62
(บาท)
800,000

๒๕63
(บาท)
800,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80
ของรางระบาย
น้าภายใน
หมู่บ้านเพิม่ ขึน้

การระบายน้า
สะดวกน้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80
ของรางระบาย

การระบายน้า
สะดวกน้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

๔๒

36.

นางแก้วมณี ชัยอาวุธ

กาหนด

น้าภายใน
หมู่บ้านเพิม่ ขึน้

รางระบายน้า ม.3 จากบ้าน พื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง
นางยอดรักษ์ คูนาแก ถึง
บ้าน นางปราณี หินเพชร

ยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร
ลึกประมาณ 3 เมตร หรือ ตามที่ อบต.
กาหนด

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

37.

รางระบายน้าภายในหมู่ 4

เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง

ยาว 600 เมตร กว้าง 4 เมตร
ลึกประมาณ 3 เมตร หรือ ตามที่ อบต.
กาหนด

38.

โครงการท่อมุดส่งน้าเพื่อ
การเกษตรจากลาน้าชี

เพื่อประชาชนได้ใช้น้า
เพื่อการเกษตร

ยาว 15 กิโลเมตร หรือ ตามที่ อบต.
กาหนด

500,000

500,000

500,000

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
800,000

๒๕62
(บาท)
800,000

45,000,000

45,000,000

๒๕63
(บาท)
800,000

45,000,000

ร้อยละ 80
ของรางระบาย
น้าภายใน
หมู่บ้านเพิม่ ขึน้

การระบายน้า
สะดวกน้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของรางระบาย
น้าภายใน
หมู่บ้านเพิม่ ขึน้

การระบายน้า
สะดวกน้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

ร้อยละ 80
ของประชานได้
ใช้น้า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชนได้มีน้าใข้
เพื่อการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

๔๓

39.

ที่

โครงการขุดลอกคลอง
ภายในตาบยางหวาย
- กุดหวาย
- หนองกุดกง
- หนองนาเลิง
- หนองสรวง
- หนองกกทุม่
- ห้วย สะแบง
- สระดอนกลาง
- กุดชุมแสง

โครงการ

เพื่อประชาชนได้มีน้าไว้
ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร

วัตถุประสงค์

กว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
หรือตามแบบ อบต.กาหนด

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

๒๕61
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้มีน้าใช้
อุปโภคบริโภค

ประชาชนได้มีน้าใช้
เพื่ออุปโภคบริโภค

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

40.

โครงการก่อสร้างถังสารอง
น้าประปาหมู่บ้าน

เพื่อประชาชนได้มีน้าไว้ใช้
เพื่ออุปโภคบริโภค

ก่อสร้างถังสารองน้าประปาหมู่บ้าน
ตามแบบ อบต.กาหนด

900,000

900,000

900,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีน้า
ใช้อุปโภคบริโภค

ประชาชนได้มนี ้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

41.

โครงการคลองส่งน้าการเกษตร
หมู่ 3 ยางหวาย ถึง หมู่ 5
โนนเขวา

เพื่อประชาชนได้มีน้าไว้ใช้
ในการเกษตร

ยาว 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 3 เมตร หรือ
ตามที่ อบต.กาหนด

800,000

800,000

800,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีน้า
ใช้อุปโภคบริโภค

ประชาชนได้มีน้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

42.

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดกระแสไฟฟาระบบ
ประปา อบต.ยางหวาย

เพื่อลดกระแสไฟฟาระบบ
ประปา อบต. ยางหวาย

พื้นที่ 80 ตรม. (2x40/4x20 เมตร)

100,000

100,000

100,000

พื้นที่ 80 ตรม.
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ลด
ค่าใช้จ่าย

ประชาชนได้ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟา
รายเดือน

กองช่าง

๔๔

43.

การขยายเขตระบบจาหน่ายแรง
ต่าเพิ่มเติมในเขตรับผิดชอบของ
อบต.ยางหวาย

เพื่อขยายเขตระบบ
จาหน่ายแรงต่าเพิ่มเติม

-ติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้า ระบบ 3 เฟส
22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควี
เอ จานวน 1 เครื่อง
-รือ้ ถอนหม้อแปลงชารุด ระบบ 3 เฟส
22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควี
เอ จานวน 1 เครื่อง

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟาอย่างทั่วถึง

ประชาชนได้ใช้ไฟฟา
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

44.

อุดหนุนคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุนคณะ
กรรมการบริหารกิจการ
และบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บารุงรักษาระบบประปาหมูบ่ า้ น

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้ใช้น้า
บริโภคอย่างถูกหลัก
อนามัย

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.

ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ
จราจรและสร้างจิตสานึก
และวินัยด้านความ
ปลอดภัยการจราจร

เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนอย่างปลอดภัย
และลดการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาท

๒.

จัดซือ้ /ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร/วิทยุส่อื สาร

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มา มีความ

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบจราจรและ
สร้างจิตสานึกและวินัยด้านความ
ปลอดภัยการจราจร

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

กลุม่ เปาหมาย
ได้รับการ
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความรู้
ความสามารถใน
การใช้รถใช้ถนนใน
การสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย

สานักปลัด

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหน้าโรงเรียน
บ้านยางหวาย

200,000

200,000

200,000

จัดซือ้ อุปกรณ์ ประชาชนที่สัญจร
ติดตั้ง
ไปมามีความ

สานักปลัด

๔๕

3.

ฯลฯ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV ภายในตาบล
ยางหวาย

เพื่อเป็นการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดภายใน
ตาบลยางหวาย

สัญญาณไฟ
จราจร
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ภายในตาบลยางหวาย

200,000

200,000

200,000

๒๕61
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
๒๕62
(บาท)
10๐,๐๐๐

๒๕63
(บาท)
10๐,๐๐๐

50,000

50,000

50,000

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จัดซือ้ กล้อง
ประชาชนได้รับ
วงจรปิด
ความปลอดภัย
CCTV
ทางถนน
จานวน 4 ตัว

สานักปลัด/
กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
อิสระให้กับกลุ่มสตรี
เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์

เพื่อเป็นการส่งเสริม
กลุ่มสตรี เยาวชน ฯลฯ
ให้มีรายได้เพิ่มขึน้

ส่งเสริมกลุม่ อาชีพสตรีสตรี เยาวชน ฯลฯ
ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและมีรายได้เพิ่ม
มากขึน้

๒.

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมผ้สูงอายุให้มี ฝึกอบรมการส่งเสริมผ้สูงอายุให้มสี ุขภาพ
สุขภาพที่ดี
ทีด่ ี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มเปาหมาย
ได้รับการอบรม
เกินกว่าร้อยละ
80

กลุ่มสตรี เยาวชน
ฯลฯ มีรายได้เพิ่ม
มากขึน้ และมีอาชีพ
ใหม่ๆ

กองสวัสดิการ

กลุ่มเปาหมาย ส่งเสริมผ้สูงอายุให้
ได้รับการอบรม มีสุขภาพทีด่ ี
เกินกว่าร้อยละ

กองสวัสดิการ

๔๖

80
3.

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(เศรษฐกิจชุมชน)

เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (เศรษฐกิจชุมชน)หมู่ที่
1-๙

100,000

100,000

100,000

กลุ่มเปาหมาย
ได้รับการอบรม
เกินกว่าร้อยละ
80

4.

โครงการส่งเสริมรายได้
ครัวเรือนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้ครัวเรือนให้มี
รายได้เพิ่มขึน้

ส่งเสริมรายได้ครัวเรือนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับความรู้เพิม่ เติม
และมีรายได้เพิ่มมากขึน้

50,000

50,000

50,000

กลุ่มเปาหมาย ครัวเรือนมีรายได้
ได้รับการอบรม เพิ่มมากขึน้ และมี
เกินกว่าร้อยละ อาชีพใหม่ ๆ
80

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและรายได้
ประชาชน

6.

โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักการ
บริหารจัดการของ
พืชผล

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เกษตรพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียง

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3๐,๐๐๐

กลุม่ เปาหมาย
ได้รับการ
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่ม
มากขึน้ และมี
อาชีพใหม่ๆ

กอง
สวัสดิการ

200,000

กลุม่ เปาหมาย ประฃาชนมีความรู้
ได้รับเขาร่วม เกี่ยวกับเทคโนโลยี
โครงการเกิน เพื่อเพิ่มผลผลิต
กว่าร้อยละ
80

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย

30,000

3๐,๐๐๐

ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย

200,000

200,000

กอง
สวัสดิการ

๔๗

7.

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพระยะสั้น

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนภายใน
ตาบลยางหวาย (หมูท่ ี่ 1-๙)

200,000

200,000

200,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนได้
ได้รับการ
พัฒนาอาชีพและมี
อบรมเกินกว่า รายได้เพิ่มมากขึน้
ร้อยละ 80

กอง
สวัสดิการ

8.

โครงการวันมะปรางหวาน เพื่อส่งเสริมและ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน
ยางหวาย
พัฒนากลุ่มอาชีพ
บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะกุด
ภายในตาบลยางหวาย หมู่ 7

50,000

50,000

50,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนได้มี
ได้เข้าร่วม
รายได้เพิ่มมากขึน้
โครงการเกิน
กว่าร้อยละ
80

กอง
สวัสดิการ

ที่
9.

โครงการ

เพื่เอป็นการส่งเสริม
กลุม่ กลุ่มอาชีพภายใน
ตาบล

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมให้กับ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ประชาชนในการเลื้ยงสัตว์ อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

10. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึน้

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย

30,000

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
ได้รับการ
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

กอง
สวัสดิการ

ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย

50,000

50,000

50,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
ได้รับการ
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

กอง
สวัสดิการ

๔๘

11. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

12. โครงการส่งเสริมปลูกข้าว เพื่อส่งเสริมและ
ไร้เบอร์ร่ี/ ข้าวพันธุ์ดี
พัฒนากลุ่มผู้ปลูกข้าว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผู้สูงอายุภายในตาบลยางหวาย

100,000

100,000

100,000

กลุม่ เปาหมาย
ได้รับการ
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

ผู้สอูงอายุได้เข้า
ร่วมกิจรรมและได้
มีสุขภาพที่ดี
เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ

ประชาชนในตาบลยางหวาย

50,000

50,000

50,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
เกินกว่า
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

กอง
สวัสดิการ

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

13. โครงการอบรมส่งเสริม
เลี้ยงโค กระบือ

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย
ได้มรี ายได้เพิ่มมากขึน้

100,000

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
ได้รับการ
ได้มรี ายได้เพิ่มขึ้น
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

กอง
สวัสดิการ

14. โครงการสนับสนุนกลุม่
มัดหมี่-ทอผ้า หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึน้

ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

80,000

80,000

80,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
เข้าร่วม
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการเกิน
กว่าร้อยละ
80

กอง
สวัสดิการ

๔๙

15. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เพาะเห็ดฟาง,เห็ดนางฟา

เพื่อประชาชนใน
ท้องถื่นพัฒนาอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึน้

16. โครงการอบรมนวดแผน
โบราณเพื่อสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมและอบรม ประชาชนในตาบลยางหวายได้มี
ให้ความรูเ้ รื่องนวด
ความรู้เพิ่มมากขึน้
แผนโบราณเพื่อ
สุขภาพ

ที่

โครงการ

17. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มทอเสื่อกก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนภายในตาบลยางหวาย
ได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึน้

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนภายในเขตตาบลยางหวาย
ได้มีรายได้เพิ่มมากขึน้

50,000

50,000

50,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
เข้าร่วม
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการเกิน
กว่าร้อยละ
80

กอง
สวัสดิการ

100,000

100,000

100,000

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนได้มี
เกินกว่า
ความรู้เพื่อขึน้ และ
ร้อยละ 80
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

100,000

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กลุม่ เปาหมาย ประชาชนในพืน้ ที่
ได้รับการ
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
อบรมเกินกว่า
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ

๕๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ/พัฒนาผู้พิการ/พัฒนาเด็กและเยาวชน/พัฒนาที่พักให้แก่ผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาส

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑.

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพืน้ ที่ตาบลยางหวาย
หมูท่ ี่ 1-๙

1,000,000

1,000,000

1,000,000

อุหนุนช่วย
ผู้สูงอายุ
จานวน 1/ปี

ผู้สูงอายุในพืน้ ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

กอง
สวัสดิการ

๒.

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

อุหนุนช่วยผู้
พิการ
จานวน 1/ปี

ผู้พิการในพื้นที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

กอง
สวัสดิการ

ผู้พิการในพื้นที่ตาบล หมูท่ ี่ 1-๙

๕๑

๓.

สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมูท่ ี่ 1-๙

10,000

10,000

10,000

อุดหนุนช่วย
ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 1/ปี

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

กอง
สวัสดิการ

๔.

บ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ดอ้ ยโอกาสให้มีที่อยู่
อาศัย

ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ ยโอกาสในพื้นที่ตาบล
ยางหวาย

200,000

200,000

200,000

อุดหนุนช่วย
ผู้ดอ้ ยโอกาส
จานวน 1/ปี

ผู้ยากไร้
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ

กอง
สวัสดิการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
ยางหวาย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลยางหวาย

6.

โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชน
การบริหารจัดการ
อบต.ยางหวาย
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชนตาบลยางหวาย

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
ยางหวาย

100,000

100,000

100,000

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตาบล
จานวน 1/ปี

กองสวัสดิการ
ชุมชนมีการบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ความเข้มแข็ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กลุม่ เยาวชนและสภาเด็ก ในพื้นตาบล
ยางหวาย

40,000

40,000

40,000

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสภา
เด็ก
จานวน 1/ปี

สภาเด็กและ
เยาวชนมีความ
เข้มแข็ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๕๒

7.

โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับผู้ยากไร้และ
ผู้ดอ้ ยโอกาส
หมูท่ ี่ 1-9

เพื่อซ่อมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ผู้ดอ้ ยโอกาส

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้ดอ้ ยโอกาส

200,000

200,000

200,000

๒๕61
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
๒๕62
(บาท)
30,000

๒๕63
(บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

อุดหนุน
ซ่อมแซมบ้านให้ผู้
คณะกรรมการ ยากไร้
ศูนย์พัฒนา
ผู้ดอ้ ยโอกาส
ครอบครัว
จานวน 1/ปี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.3 แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและกาจัดขยะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.

การเผยแพร่ความรูด้ ้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน

เพื่อเผยแพร่ให้ความ
ด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนนพืน้ ที่ตาบล
ยางหวาย

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยาหวาย
หมู่ที่ 1-๙

๒.

ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ใส่ใจในสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมู่ที่ 1-๙

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มเปาหมาย
ได้มีเผยแพร่
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กลุ่มเปาหมาย
ได้ความรู้

ประชาชนในพี้นที่
รักษาสุขภาพตนเอง

กอง
สาธารณสุข

๕๓

ตนเอง

เพิ่มขึน้ ร้อยละ
80

อย่างถูกวิธี

๓.

ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
ประชาชนตาบลยางหวาย

เพื่อส่งเสริมรักษา
สุขภาพประชาชนใน
พืน้ ที่ตาบลยางหวาย

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมู่ที่ 1-๙

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80
ของคนเข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนในพื้นที่
รักษาสุขภาพตนเอง
อย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

4.

การปองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีการปองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมู่ที่ 1-๙

100,000

100,000

100,000

กลุ่มเปาหมาย
ได้มีการ
ปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง

ประชาชนในพื้นที่มี
การปองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

5.

การปองกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก

เพื่อให้ประชาชนใน
ประชาชนในพืน้ ที่ตาบลยางหวาย
พืน้ ที่มีการปองกันและ หมูท่ ี่ 1-๙
ควบคุมโรคไข้หวัดนก

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80
รูจ้ ักปองกัน
โรคไข้หวัดนก

ประชาชนมีการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้หวัดนก

กอง
สาธารณสุข

6.

จัดซือ้ เครืองชั่งน้าหนัก
และเครื่องวัดความดัน

เพื่อให้อุดหนุนให้ อสม เพื่อให้ อสม.ได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประจาหมู่บ้าน
ตรวจวัดความดัน

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
รูจ้ ักปองกัน

ประชาชนได้รับ
การดูแลในการ

กอง
สาธารณสุข

๕๔

แบบดิจิตอล

7.

อุดหนุน อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(สาธารสุขมูลฐาน)
หมูท่ ี่ 1-๙

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาสาสมัคร
สาธารณสุขในพืน้ ที่
ตาบลยางหวาย

8.

โครงการปองกันโรคเอดส์ เพื่อให้ประชานทุกหมู่
เหล่ามีสุขภาพที่ดี
ห่างไกลยาเสพติดใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9.

การปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
การปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

10.

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่
มีภาวะอ้วนลงพุง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มี
ภาวะอ้วนลงพุง

โรคไข้หวัดนก

ตรวจวัดความดัน
อย่างดี

อาสาสมัครสาธารณสุขในพืน้ ที่ตาบล
ยางหวาย หมู่ที่ 1-๙

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ

อาสาสมัครในพี้น
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา

กอง
สาธารณสุข

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน/
ปองกันและห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนตาบลยางหวาย

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
รูจ้ ักปองกัน
โรคเอดส์

ประชาชนในพืน้ ที่
ได้รับความรู้และ
การปองกันโรค
เอดส์

กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมูท่ ่ี 1-๙

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 รู้จัก
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ประชาชนในพี้นที่มี
การปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

ในพื้นที่ตาบลยางหวาย หมูท่ ่ี 1-๙

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รู้จักการ
ปองกันให้บุตรหลาน

กอง
สาธารณสุข

๕๕

11.

ซื้อรถขยะ/พร้อมที่เผาขยะ/รถ
ไถปรับเกรด

เพื่อประชาชนได้มีรถขยะ
และที่เผาขยะ

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมูท่ ่ี 1-๙

10,000,000

10,000,000

10,000,000

12.

จัดซือ้ ถังขยะเพื่อใช้ในตาบล
ยางหวาย

เพื่อประชาชนภายในพื้นที่
ได้ใช้

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย
หมูท่ ่ี 1-๙

100,000

100,000

13.

โครงการอบรมสมุนไพรไล่ยุง

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไดรไล่ยุง

ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางหวาย

30,000

30,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

14.

โครงการตรวจสุขาภิบาล
อาหารด้วยน้ายา SI 2

เพื่อความปลอดภัยใน
การรับประทานอาหาร

ร้านค้าภายในตาบลยางหวาย

15.

โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานให้แก่หมูบ่ ้าน

เพื่ออุดหนุนให้ อสม. ใน
เขตตาบลยางหวาย

อสม. ภายในตาบลยางหวาย ทัง้ 9
หมู่บ้าน

จัดซือ้ รถขยะ
จานวน 1 คัน
และรถไถปรับ
เกรด
จานวน1 คัน

ประชาชนในพี้นที่มรี ถ
ขยะได้เก็บขยะและที่
เผาขยะ

กอง
สาธารณสุข

100,000

จัดซือ้ ถังขยะ
จานวน 200 ถัง

ประชาชนในพี้นที่
ตาบลยางหวายได้ใช้
ประโยชน์

กอง
สาธารณสุข

30,000

ร้อยละ 80 ผู้
เข้าอบรม

ประชาชนได้รับความรู้
เพิ่มขึน้

กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของร้านค้ามี
ความสะอาด
และปลอดภัย

ประชาชนในพี้นที่
ตาบลยางหวายได้
รับประทานอาหารที่
ถูกหลักอนามัย

กอง
สาธารณสุข

อสม. ทั้ง 9
หมู่บ้านในการ

ประชาชนในตาบล
ยางหวายได้รับ

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
100,000

๒๕62
(บาท)
100,000

๒๕63
(บาท)
100,000

200,000

200,000

200,000

๕๖

เพื่อดาเนินงาน อสม.

ดาเนินงาน 1
ครั้ง / ปี

บริการจาก อสม.
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้

16.

โครงการอบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะอันตราย
มีพิษ

เพือ่ ส่งเสริมและอบรม
ให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะอันตรายมีพิษ

ประชาชนในตาบลยางหวายได้มคี วามรู้
เพิ่มมากขึน้

100,000

100,000

100,000

กลุ่มเปาหมาย
เกินร้อยละ 80

ประชาชนในตาบล
ยางหวายได้มี
ความรู้เพิ่มมากขึน้

กอง
สาธารณสุข

17.

โครงการธนาคารขยะ

จัดตั้งกองทุนขยะหรือ
ธนาคารขยะเพื่อรับซือ้
ขยะในชุมชน

ประชาชนในตาบลยางหวายได้มคี วามรู้
เพิ่มมากขึน้ และมีรายได้เพิ่มขึน้

50,000

50,000

50,000

กลุ่มเปาหมาย
ทั้ง 9 หมู่บ้าน

ประชาชนในตาบล
ยางหวายได้มี
ความรู้เพิ่มมากขึน้
และมีรายได้เพิ่มขึน้

กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 90
ของประชาชน
ในการแสง
ความติดเห็น

ประชาชนได้มีสว่ น
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนท้องถิ่นของ

สานักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย/และสิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ที่
๑.

โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพื่อให้ประชาชนมีสว่ น
ของประชาชนตามระบอบ ร่วมในการพัฒนา
ประชาธิปไตย
ตาบลในทุกๆด้าน
อย่างเสรี

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
เปิดโอกาสให้ประชาชนภายในตาบล
ทุกคนได้มีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ เช่น การประชุม
ประชาคม, การทาประชาวิจารณ์ ,การ
ทาประชามติ การฝึกอบรมฯลฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

๕๗

ตนเอง
2.

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
ท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ เปิดโอกาสให้ประชาชนภายในตาบล
ประชาชนในการ
ทุกคนได้มีสว่ นร่วมในการเลือกตั้ง
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

80,000

80,000

๒๕61
(บาท)
20๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕62
(บาท)
200,๐๐๐

80,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในเข้าร่วม
อบรม

ประชานได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเลือกตั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80
ของ อปพร.
เข้าร่วมฝึก
ทบทวน

อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)ในพี้นที่
ตาบลยางหวาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่

สานักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
๑.

โครงการ
ฝึกทบทวน อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกทบทวนและ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
พืน้ ที่ตาบลยางหวาย หมู่ที่ 1-๙

๒๕63
(บาท)
20๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๕๘

อย่างถูกวิธี
2.

ฝึกอบรมให้ความรูเ้ รื่องภัย
ต่างๆให้กับเยาวชน
(นักเรียนมัธยมโรงเรียน
บ้านยางหวาย)

เพื่อให้เยาวชนในเขต
พืน้ ที่รู้จักวิธีปองกันภัย
ต่างๆ

3.

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

4.

ส่งเสริมการทาใบขับขี่
รถยนต์/รถจักรยานยนต์

ที่
5.

โครงการ
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80
ของ เยาวชนใน
การร่วม
ฝึกอบรม

เยาวชนในเขตพืน้ ที่
รู้จักวิธีปองกันภัย
ต่างๆ

สานักปลัด

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรม/รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย
ในพื้นที่มีการขับขี่รถ
ประชาชนในพื้นที่
อย่างปลอดภัยและถูก
ตาบลยางหวาย
วิธี

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในพื้นที่มีการ
ขับขี่รถอย่าง
ปลอดภัยและ
ถูกวิธี

ประชาชนในพื้นที่มี
การขับขี่รถอย่าง
ปลอดภัยและถูกวิธี

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมี
ใบขับขี่

จักกิจกรรมการทาใบขับขี่ให้ถูกต้องตาม
กฏระเบียบ

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80
ของผู้ร่วม
กิจกรรม

ประชาชนทั่วไปมี
ใบขับขี่

สานักปลัด

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อาสาสมัครปองกัน
ภัยได้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างถูกวิธี

สานักปลัด

เพื่อฝึกทบทวนและ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน

เยาวชนในพืน้ ที่ตาบลยางหวาย (นักเรียน
มัธยมโรงเรียนบ้านยางหวาย)

อาสาสมัครปองกันภัยในพืน้ ที่ตาบล
ยางหวาย หมู่ที่ 1-๙

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
5๐,๐๐๐

๒๕62
(บาท)
50,๐๐๐

๒๕63
(บาท)
5๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
อบรมการ
ปองกันสา
ธารณภัย
1 ครั้ง/ปี

๕๙

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.3 แนวทางพัฒนาด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

๑.

รณรงค์ปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
(โครงการตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาล ปีใหม่ /สงกรานต์)

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
ไป-มา มีความปลอดภัย และเทศสงกรานต์ ฯลฯ
ในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
100,000

๒๕62
(บาท)
100,000

๒๕63
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ

ประชาชนที่สัญจร
ไป-มา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

๖๐

2.

โครงการอาสาจราจรเพื่อ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปองกันและ
แก้ไขปัญหาจราจร ทาง
ถนน ช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ

40,000

40,000

40,000

ร้อยละ 80
ของของ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
พึงพอใจ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปองกันและ
แก้ไขปัญหาจราจร
ทางถนน ช่วง
เทศกาล ต่าง ๆ

สานักปลัด

3.

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

เพื่อฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ประชาชนในเขต อบต.ยางหวายทั้ง 9
หมู่บ้าน

180,000

180,000

180,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

ฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

สานักปลัด

4.

โครงการกิจกรรมวัน
อปพร.

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
อปพร.

ภายในตาบลยางหวาย

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
อปพร.

สานักปลัด

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนโรงเรียน
ห่างไกลยาเสพติด
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

สานักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.4 แนวทางพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.

อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ตาบลหวายตามโครงการ
อบรมต้านยาเสพติด

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนห่างไกลยา
เสพติดใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนโรงเรียนในตาบลยางหวาย

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของนักเรียน
ห่างไกลยา
เสพติด

๖๑

2.

อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ตาบลยางหวาย ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ตาบล
ยางหวายห่างไกลยา
เสพติดใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

3.

รณรงค์และการปองกัน
เพื่อรณรงค์และการ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปองกันการแก้ไข
(ศพต.)
ปัญหายาเสพติด

4.

การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเยาวชนตาบล
ยางหวาย

นักเรียนโรงเรียนในตาบลยางหวาย

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80
ของนักเรียน
เข้าแข่งขัน
กีฬา ทั้ง 9
หมูบ่ ้าน

โรงเรียนในพื้นที่
ตาบลยางหวาย
ห่างไกลยาเสพติด
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

กองการศึกษา

ประชาชนทุกหมูเ่ หล่ารณรงค์และการ
ปองกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืน้ ที่ตาบลยางหวาย

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนทุกหมู่
เหล่ารณรงค์และ
การปองกันการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
แข่งขันกีฬา

ในพี้นที่ตาบลยาง
หวายได้เล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ทั้ง 9 หมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางหวาย
ห่างไกลยาเสพติดใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

กองการศึกษา

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล นักกีฬาเยาวชนตาบลยางหวาย
ยาเสพติดใช้เวลาว่าง ร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการอื่นๆ
ให้เป็นประโยชน์
/แข่งขันกีฬาภายในตาบล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดตาบลยางหวาย

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางหวายห่างไกล
ยาเสพติดใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตาบลยางหวายหมู่ที่ 1-๙

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
200,000

๒๕62
(บาท)
200,000

๒๕63
(บาท)
200,000

๖๒

6.

โครงการปองกันยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณการ

เพื่อปองกันและแก้ไข
ประชาชนตาบลยางหวายหมู่ที่ 1-๙
ปัญหายาเสพติดที่มากับ
สถานประกอบการ

7.

ก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด หมูท่ ี่ 1-๙

เพื่อให้เยาวชนประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่ออก
กาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
หมู่ที่ 1-๙
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ที่มากับสถาน
ประกอบการ

กองการศึกษา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80
ของการได้ลาน
กีฬาเพิ่ม

เยาวชนประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่ออก
กาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
๑.

โครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ภายในตาบลยางหวาย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางหวาย

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรตาบลยางหวาย หมู่ที่ 1-๙

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
200,000

๒๕62
(บาท)
200,000

๒๕63
(บาท)
200,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรม

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางหวาย

สานักปลัด

๖๓

หมู่ที่ 1-๙ มีทุนในการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจชุมชน

2.

เพิ่มประสิทธิภาพหมอดิน
ตาบลยางหวาย

เพื่อพัฒนาหมอดิน
ตาบลยางหวายให้มี
ประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 1-๙ มีทุนใน
การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาหมอดิน
ตาบลยางหวาย

150,000

150,000

150,000

ร้อยละ 80
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง

ส่งเสริมและพัฒนา
หมอดิน
ตาบลยางหวาย

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/สวนสาธารณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ

เพื่อเป็นการปรับปรุง

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

200,000

200,000

200,000

บริเวณ

บริเวณองค์การ

สานักปลัด

๖๔

รอบ อบต.ยางหวาย

ภูมิทัศน์บริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลยางหวายให้เป็น
ระเบียบ

องค์การ
บริการส่วน
ตาบลยาง
หวายมีความ
เป็นระเบียบ

บริการส่วนตาบล
ยางหวายมีความ
เป็นระเบียบ

2.

ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้าง เพื่อเป็นการปรับปรุง
ถนนภายในหมูบ่ ้าน
ภูมิทัศน์บริเวณสอง
หมู่ ๑ – ๙
ข้างถนนให้มคี วามร่ม
รื่นสวยงาม

ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนน
สายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑ – ๙

10,000

10,000

10,000

บริเวณสอง
ข้างทางถนน
สายหลัก
ภายในหมู่บ้าน
มีภูมิทัศน์ที่
ร่มรื่น

บริเวณสองข้าง
ทางถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้านมี
ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น

สานักปลัด

3.

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะ
แซงใหญ่โดยรอบที่
สาธารณะประโยชน์

ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนน
เพื่อให้เป็นแหล่งรู้ทางธรรมชาติ

100,000

100,000

100,000

บริเวณสอง
ข้างทางถนน
เกาะแซงใหญ่
มีภูมิทัศน์ที่
ร่มรื่น

บริเวณสองข้าง
ทางถนนเกาะแซง
ใหญ่มภี ูมิทัศน์ที่
ร่มรื่น

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณเกาะ
แซงใหญ่ให้มีความร่ม
รื่นสวยงาม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ที่

โครงการ

๑.

ฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมี คณะผู้บริการ/ส.อบต./พนักงานส่วน

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
100,000

๒๕62
(บาท)
100,000

๒๕63
(บาท)
100,000

กลุ่มเปาหมาย

คณะผู้บริหาร

สานักปลัด

๖๕

จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น
และผูน้ าท้องถิ่น

คุณธรรมและจริยธรรม

ตาบล/พนักงานจ้าง อบต.ยางหวาย
และผูน้ าชุมชน

2.

เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรของอปท.

เพื่อให้บุคลากรของ
อปท.ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

คณะผู้บริการ/ส.อบต./พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง อบต.ยางหวาย
ผู้นาองค์กรฯลฯ

400,000

400,000

3.

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น
ได้เชื่อมความสัมพันธ์
ไมตรีระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ

คณะผู้บริหาร/ส.อบต./พนักงาน/พนักงาน
จ้าง/ผู้นา/ประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานอื่นๆ

50,000

50,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
4.

โครงการ
โครงการ อบต.สัญจร

เพื่อบริการประชาชน
นอกสถานที่

ประชาชนภายในตาบลยางหวาย

มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม

400,000

กลุ่มเปาหมาย
มีประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
มากยิ่งข้น

คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างมี
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพมากยิ่งข้น

สานักปลัด

50,000

กลุ่มเปาหมาย
มีการเชื่อม
สัมพันธ์/ออก
กาลังกาย

คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างมีการ
เชื่อมสัมพันธ์/ออก
กาลังกาย

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
50,000

๒๕62
(บาท)
50,000

๒๕63
(บาท)
50,000

ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับการ
ประชาชนเข้า
บริหารอย่างทัว่ ถึง
รับการใช้
บริการ

สานักปลัด

๖๖

5.

อุดหนุน อปท.ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อปท.
คอนสวรรค์

เพื่อให้บุคลากรของ
อปท.ได้เพิ่มศักยภาพ
และให้การจัดการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารดียิ่งขึน้

6.

โครงการจัดทาและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

7.

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จัดทาแผนชุมชน

ที่
8.

โครงการ
จัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์สานักงานฯลฯ

20,000

20,000

20,000

กลุ่มเปาหมาย
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและ
พัฒนามาก
ยิ่งขึน้

บุคลากรของ อปท.
ในเขตอาเภอคอน
สวรรคืและศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อาเภอคอนสวรรค์
พัฒนามากยิ่งขึน้

สานักปลัด

เพื่อปรังปรุงข้อมูลแผนที่ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์บริหารส่วน
ภาษีและทะเบียน
ตาบลยางหวาย
ทรัพย์สิน

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80
ของทะเบียน
ภาษีได้มีการ
ปรับปรุงที่ดีขี้น

ทะเบียนภาษีได้มี
การปรับปรุงที่ดีขี้น

กองคลัง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จัดทาแผนชุมชน

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ80 ของ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม การจัดทาแผนชุมชน
ได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์

บุคลากรของอปท.ในเขตอาเภอคอน
สวรรค์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเภอคอน
สวรรค์

ประชาชนภายในตาบลยางหวาย

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมี จัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ฯลฯ
วัสดุ/อุกรณ์/ครุภัณฑ์ใน ในสานักงานทุกส่วนราชการ
การปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)
500,000

๒๕62
(บาท)
500,000

๒๕63
(บาท)
500,000

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 100ของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง
ข้น

บุคลากรของ อปท.
มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ฯลฯ
ไว้ใช้ในสานักงานทุก
ส่วนราชการ

ทุกส่วนงาน

๖๗

9.

ส่งเสริมบุคลกรเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมนาต่างๆ

เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในหน้าที่
งานที่ปฏิบัติอยู่

ให้บุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม
สัมมนาในการปฏิบัติหน้าที่

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 100ของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพใน
หน้าที่งานที่ปฏิบตั ิอยู่

บุคลากรของ อปท.
มีประสิทธิภาพใน
การทางานมาก
ยิ่งขึน้

ทุกส่วนงาน

10.

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล

เพื่อจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล

30,000

30,000

30,000

คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

ได้มีเครื่องสานักงาน
ที่ทันสมัยขึน้

กองคลัง

11.

จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟา
ขนาด 1 KVA

เพื่อจัดซือ้ เครื่องสารอง
ไฟฟา
ขนาด 1 KVA

จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟา
ขนาด 1 KVA

6,000

6,000

6,000

เครื่องสารองไฟฟา
ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง

ได้มีเครื่องสานักงาน
ที่ทันสมัยขึน้

กองคลัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 90
ของประชาชน
เข้าใช้บริการ

ประชาชนในพืน้ ที่
ได้ใช้ประโยชน์

สานักปลัด

ที่

โครงการ

12. จัดตั้งศูนย์อินเตอร์ตาบล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของ
อปท.ได้เพิ่มศักยภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมาก

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนได้ใช้อินเตอร์เน็ตตาบล

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

50,000

50,000

50,000

๖๘

ยิ่งขึน้

อินเตอร์เน็ต

13. โครงการจัดซื้อรถ EMS
ตาบลยางหวาย

เพื่อใช้รถบริการ EMS จัดซือ้ รถยนต์ 1 คัน
ประจาตาบลยางหวาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จัดซือ้ รถยนต์
EMS 1 คัน

ประชาชนในพืน้ ที่
ได้ใช้ประโยชน์

สานักปลัด

14. จัดซือ้ รถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อใช้เป็นรถยนต์
ส่วนกลาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จัดซือ้ รถยนต์
ส่วนกลาง
1 คัน

เพื่อใช้เป็นรถยนต์
ส่วนกลางของ
สานักงาน

สานักปลัด

15. จัดซือ้ ที่ดินเพื่อสร้าง
สานักงาน อบต.

เพื่อจัดซื้อที่ดนิ เพื่อ
เป็นสถานที่สร้างสานักงาน อบต.
สร้าง สานักงาน อบต.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

เพื่อสร้าง
สานักงาน อบต.

สานักปลัด

16. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯสานักงาน

เพื่อจัดซื้อ วัสดุ
เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ฯลฯ สานักงาน
สานักงาน

100,000

100,000

100,000

จัดซือ้ ที่ดิน
เพื่อสร้าง
สนง. จานวน
15 ไร่
ร้อยละ 100
ได้วัสดุ ฯลฯ
สานักงานที่
ทันสมัย

เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ
สานักงาน

สานักปลัด

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดซือ้ รถยนต์ 1 คัน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

๑.

การจัดเวทีประชาคมการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีสว่ น การจัดเวทีประชาคมระดับหมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100

ประชาชนมีสว่ น

สานักปลัด

๖๙

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระดับตาบล/การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการ
สนับสนุนฯลฯ

2.

จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

ทุกครอบครัวในพืน้ ที่ตาบลยางหวาย

20,000

20,000

3.

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี/
กิจกรรมพัฒนาสตรี

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

ครอบครัวในพืน้ ที่ตาบลยางหวาย

20,000

20,000

ที่

โครงการ

4.

ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนตาบล
ยางหวาย

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
สภาเด็กและเยาวชนตาบลยางหวาย

ของประชาชน
ในการร่วม
โครงการ

ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

ร้อยละ 100
ของประชาชน
ในการสาเร็จ
จปฐ.เป็น
ปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานของ
ตาบลเป็นปัจจุบัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

20,000

ร้อยละ 100
ของประชาชน
ในการร่วม
โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตาบล
ยางหวาย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 90
ส่งเสริมสภาเด็ก
ของเยาวชนใน และเยาวชนตาบล
การร่วม
ยางหวาย

กอง
การศึกษา

๗๐

โครงการ
5.

โครงการเยาวชนต้นกล้า
ตาบลยางหวาย

เพื่อส่งเสริมและอบรม นักเรียนและเยาวชนตาบลยางหวาย
นักเรียนและเยาวชน
ตาบลยางหวาย

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 90
ของนักเรียน
ในการร่วม
โครงการ

ส่งเสริมและอบรม
นักเรียนและ
เยาวชนตาบล
ยางหวาย

กอง
การศึกษา

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองและบารุงรักษาป่าและน้า

ที่
๑.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการตามพระราชดาริ เพื่อเป็นการปรับปรุง

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

60,๐๐๐

60,๐๐๐

60,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 90

บริเวณสองข้าง

สานักปลัด

๗๑

ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าราชินีนาถ

ภูมิทัศน์บริเวณสอง
ข้างถนนให้มคี วามร่ม
รื่นสวยงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.

โครงการกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า
สาธารณะ

เพื่อเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณหนอง
สาธารณะให้ได้ดู

เกียรติฯ
งบประมาณ 10,000 บาท
2.โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น
เพื่อปวงชนชาวไทย งบประมาณ
20,000 บาท
3.โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ 10,000 บาท
4.โครงการปล่อยปลาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ 10,000 บาท
5. โครงการปลูกหญ้าแฝก
งบประมาณ 10,000 บาท

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้าสาธารณะ

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

50,๐๐๐

50,๐๐๐

50,๐๐๐

ของการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
สองข้างถนน
ให้มีความร่ม
รื่นสวยงาม

ทางถนน
สายหลักภายใน
หมูบ่ ้านมีภูมทิ ัศน์ที่
ร่มรื่นและมี
จิตสานึกในการอนุ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้มีความอุดม
สมบูรณ์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 90
ของการ
ปรับปรุงภูมิ

บริเวณหนอง
สาธารณะ
ภายในตาบลมี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

๗๒

สวยงาม

ทัศน์บริเวณ
หนอง
สาธารณะให้มี
สะอาดความ
ร่มรื่นสวยงาม

ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
และมีจติ สานึกใน
การอนุรักษา
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๗๓

๑.

ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
แสดงออกและทา
กิจกรรมร่วมกันเป็น

เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในตาบลยางหวาย

๒.

อาหารเสริม(นม)
- รร.บ้านยางหวาย
- รร.โนนเขวา
- รร.ท่าฉาง
- ศูนย์เด็กเล็กวัดศาลาลอย

ให้เด็กได้มีอาหารเสริม
(นม)รับประทาน

๓.

อุดหนุนอาหารกลางวันตาม
โครงการอาหารกลางวัน
- รร.บ้านยางหวาย
- รร.โนนเขวา
- รร.ท่าฉาง
- ศูนย์เด็กเล็กวัดศาลาลอย

ให้เด็กได้มีอาหาร
รับประทานในมือ
กลางวัน

ที่
4.

โครงการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยางหวายตามโครงการ

100,000

1๐๐,๐๐๐

1๐๐,๐๐๐

โรงเรียนในตาบลยางหวาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนมอย่าง
เพียงพอ

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

กองการศึกษา

โรงเรียนในตาบลยางหวาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารอย่าง
เพียงพอ

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่
ครบ ๕ หมู่

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็กได้แสดงผล
งานและพัฒนามาก

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางหวายภายใน
อาเภอคอนสวรรค์

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 100
เด็กนักเรียนได้ร่วมท กองการศึกษา
ของนักเรียนเข้า กิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
นันทนนการร่วมกัน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100
ของนักเรียน

เด็กนักเรียนได้
แสดงผลงาน

กอง
การศึกษา

๗๔

มหกรรมวิชาการอาเภอ
คอนสวรรค์

ยิ่งขึน้

ร่วมกิจกรรม
มหกรรม
วิชาการ

5.

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยางหวายตาม
- โครงการส่งเสริมการ
สอนภาษาต่างประเทศ
- โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้พัฒนาศักยภาพ อุดหนุน รร.บ้านยางหวาย
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ให้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น

เด็กนักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนที่
สูงขึน้

กอง
การศึกษา

6.

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

100,000

100,000

100,000

ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
1 ครัง้ /ปี

เด็กนักเรียนได้
เรียนรูน้ อกสถานที่

กอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า

หน่วยงาน

นักเรียนในตาบลยางหวาย

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ

งบประมาณและที่มา

๗๕

1.

ที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(อบต.)

โครงการ

เพื่อให้สภาพแวดล้อม
ที่สะอาดและเป็น
ระเบียบมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

(KPI)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน คสล.เข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
170ม.งบประมาณ 340,000บ.
2.ขยายระบบไฟฟาศูนย์ฯ
งบประมาณ 120,000บ.
3.ทาเสาธงพร้อมฐาน
งบประมาณ 50,000 บ.
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานคสล. สนามเด็กเล่นสวนหย่อม
งบประมาณ 750,000 บ.
5.รัว้ งบประมาณ 800,000 บาท

2,060,000

2,060,000

2,060,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความเป็น
ระเบียบ
สะอาด,เด็กมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความเป็น
ระเบียบสะอาด
,เด็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด/
กองช่าง/
กอง
การศึกษาฯ

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๗๖

2.

พัฒนาศูนย์การศึกษา
ชุมชนหมู่ที่ 1-๙

เพื่อพัฒนาศูนย์
การศึกษาชุมชนใน
พืน้ ที่ตาบลยางหวาย
ทุกหมู่

พัฒนาศูนย์การเรียนรู/้ ศูนย์การศึกษา
หมูท่ ี่ 1-9

50,000

50,000

50,000

มีศูนย์
พัฒนาการ
เรียนรูท้ ี่มี
คุณภาพ

ศูนย์การศึกษา/
ศูนย์การเรียน
รูใ้ นชุมชนในชุมชน
ได้รับการพัฒนา

กอง
การศึกษา

3.

วัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ยางหวาย

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน

จัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ยางหวาย

100,000

100,000

100,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มี
วัสดุใช้งานมี
คุณภาพที่ดี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ยาง
หวาย มีวัสดุ/
อุปกรณ์ ครบ

สานักปลัด/
กอง
การศึกษา

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า

หน่วยงาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น
6.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารและศักยภาพในการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมายโครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

๗๗

๒๕61
(บาท)
10๐,๐๐๐

๒๕62
(บาท)
10๐,๐๐๐

๒๕63
(บาท)
10๐,๐๐๐

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
คอนสวรรค์ ตามโครงการสนับสนุนงาน
รัฐพิธี ต่าง ๆ

10,๐๐๐

10,๐๐๐

(ผลผลิตของโครงการ)

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมสืบสาน
ประเพณีและ
งานศาสนา

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

สานักปลัด/
กองการศึกษา

10,๐๐๐

ร้อยละ80
คนเข้าร่วม
กิจกรรมงานรัฐ
พิธี

ส่วนราชการได้มี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

สานักปลัด

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

๑.

กิจกรรมงาน ศาสนาพิธี
ต่าง ๆ

เพื่อเป็นการสืบสาน
กิจกรรมงานงานศาสนพิธีตา่ ง ๆ เช่น
ประเพณีและงานศาสนา ประเพณีพรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระ
พิธีตา่ ง ๆ
เกียรติฯ ฯลฯ

๒.

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อ.คอนสวรรค์ตามโครงการ
รัฐพิธี

เพื่อร่วมกิจกรรมงานรัฐ
พิธีตา่ ง ๆ

3.

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อ.คอนสวรรค์ ตามโครงการ วัฒนธรรมอันดีของ
นกเป็ดน้า
ชุมชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอ
คอนสวรรค์ตามโครงการนกเป็ดน้า
จังหวัดชัยภูมิ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ร้อยละ 80
ของประชาชน
เข้าร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามของชุมชน

4.

โครงการงานศพปลอดเหล้า เพื่อรณรงค์โครงการ
งานศพปลอดเหล้า

ประชาชนได้มีการรณรงค์การไม่ดื่มเหล้า
ในงานศพ

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80ของ ประชาชนได้มีส่วน
การรณรงค์งาน ร่วมในการณรงค์
ศพปลอดเหล้า ตามโครงการงาน
ศพปลอดเหล้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า

สานักปลัด
กองการศึกษา

หน่วยงาน

๗๘

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

5.

จัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์และส่งเสริม
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วันสงกรานต์และ
ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และส่งเสริม
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตาบลยางหวาย

30๐,๐๐๐

30๐,๐๐๐

30๐,๐๐๐

ร้อยละ 80
ของประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ

ประชาชนทุก
หมูบ่ ้านมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรม
วันผู้สุงอายุและ
ประเพณี
สงกรานต์

กอง
การศึกษา

6.

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอาเภอคอน
สวรรค์ตามโครงการสตรี
สากล

เพือ่ อุดหนุนโครงการ
สตรีสากล

ประชาชนเข้าร่วมกับโครงการสตรี
สากล

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการสตรี
สากล

ประชาชนได้
มีสว่ นร่วมใน
โครงการสตรี
สากล

กอง
การศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

๗๙

(ผลผลิตของโครงการ)
7.

โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา

เพื่อให้พนักงานและ
ผู้บริหารจัดทากิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา

จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

๒๕61
(บาท)
50,000

๒๕62
(บาท)
50,000

๒๕63
(บาท)
50,000

๒๕64
(บาท)
50,000

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสาคัญทาง
ศาสนา

จัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา

กองการศึกษา

8.

โครงการอบรมจริยธรรม

เพื่อให้พนักงานและ
ผู้บริหารจัดทากิจกรรม
ตามโครงการจริยธรรม

จัดกิจกรรมตามโครงการจริยธรรม

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 ของ
พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมจริยธรรม

จัดโครงการ
จริยธรรม

กองการศึกษา

9.

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ถวายเทียนเข้าพรรษา

เพื่อให้พนักงานและ
ผู้บริหารจัดทากิจกรรม
ตามโครงการประเพณี
ถวายเทียนเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณี
ถวายเทียนเข้าพรรษา

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อจัดกิจกรรม
แห่งเทียน
1 ครั้ง/ปี

จัดกิจกรรมตาม
โครงการประเพณี
ถวายเทียน
เข้าพรรษา

กองการศึกษา

๘๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

๒๕64
(บาท)
100,000

ที่

โครงการ

10.

โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อให้ประชาชนภายใน
ตาบลเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณี ลอยกระทง

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

11.

โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี
วันสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนภายใน
ตาบลเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณี
วันสงกรานต์

100,000

100,000

100,000

12.

โครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมบวชศีลจาริณีเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อให้ประชาชนภายใน
ตาบลเข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัง้ 9หมู่บ้าน

จัดกิจกรรม
ประเพณีลอย
กระทง

กอง
การศึกษา

100,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัง้ 9 หมู่บ้าน

จัดโครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์

กอง
การศึกษา

50,000

เพื่อจัดกิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ
1 ครั้ง/ปี

ประชาชนภายใน
ตาบลเข้าร่วม
กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ

กอง
การศึกษา

๘๑

ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๙

แบบ ผ. 02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ที่
1.

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
รวม
50,000,000 50,000,000 100,000,000

หน่วยงานที่
ขอประสาน
อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ

6.

ชื่อโครงการ
ปี 2560
ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
50,000,000
ตาบลยางหวาย (ม.1-9)
ขุดลอกคลองไส้ไก่,ลาคลอง
10,000,000 10,000,000 10,000,000
,ห้วย,หนอง,คลอง,บึง
(ภายในตาบลยางหวาย)
ขยายเขตให้บริการระบบส่งนา
50,000,000 50,000,000 50,000,000
ด้วยพลังงานไฟฟ้า
ก่อสร้างเขื่อน/ฝายกันนา/ทานบ 100,000,000 100,000,000 100,000,000
กันนา /พนังกันนา
(รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซม)
โครงการท่อมุดเพื่อส่งหรือ
100,000,000 100,000,000 100,000,000
ระบายนา
(รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซม)
สะพานข้ามลานาก่า ม.5 ไปม.6 100,000,000 100,000,000 100,000,000

7.

สะพานข้ามไปเกาะแซงใหญ่

25,000,000

25,000,000

25,000,000

75,000,000

8.

ท่อเหลี่ยม (วังอีตู้) ม.4 ไปถึง
ตาบลหนองขาม
โครงการฝายนาล้นพร้อม
สะพานข้ามลานาก่าตาบล
ยางหวายถึงตาบลหนองขาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล./คส
ม. บ้านยางหวาย ม.4 ไปถึง
บ้านฝาย ม.3 ตาบลหนองขาม
โครงการประปาขนาดใหญ่
ภายในตาบลยางหวาย
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ

20,000,000

20,000,000

20,000,000

90,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

15,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

75,000,000

อบจ.
อาเภอ

50,000,000

50,000,000

50,000,000 150,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ

2.

3.
4.

5.

9.

10.

11.
12.
13.

ขุดลอกคลองลาคลอง,ห้วย,
หนอง,คลอง,บึง
(ภายในตาบลยางหวาย)

30,000,000

100,000,000
300,000,000

อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ

300,000,000

อบจ.
อาเภอ

300,000,000

อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ
อบจ.
อาเภอ

๘๑

ผ. 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (๒๕60 – ๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
ปี ๒๕60

ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
รางระบายน้า สะพานและอาคารให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธาณูปการต่างๆ (แหล่งน้า ไฟฟ้าฯลฯ)
๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
รวม
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม เช่น
พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบียยังชีพ /พัฒนาผู้พิการ/
พัฒนาเด็กและเยาวชน/พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่
ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ ยโอกาส
2.3 แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชน
รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕61
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕62
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม ๓ ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

56

72,350,0๐๐

56

72,350,0๐๐

56

72,350,0๐๐

168

217,050,000

45

106,900,000

45

106,900,000

45

106,900,000

133

320,700,0๐๐

3
104

500,๐๐๐
179,750,00๐

3
104

500,๐๐๐
179,750,00๐

3
104

500,๐๐๐
179,750,00๐

9
312

1,500,๐๐๐
539,250,00๐

17
7

1,440,๐๐๐
2,550,000

17
7

1,440,๐๐๐
2,550,000

17
7

1,440,๐๐๐
2,550,000

51
21

4,320,0๐๐
7,650,000

17

11,200,000

17

11,200,000

17

11,200,000

51

33,600,000

41

15,190,000

41

15,190,000

41

15,190,000

123

45,570,000

๘๓

ปี ๒๕60

ยุทธศาสตร์
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๓.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
3.4 แนวทางการพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพ
ติด
รวม
๔. ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้ารการส่งเสริมการลงทุน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว/
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/สวนสาธารณะ
รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕61
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕62
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม ๓ ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

2
5

11๐,๐๐๐
340,๐๐๐

2
5

11๐,๐๐๐
340,๐๐๐

2
5

11๐,๐๐๐
340,๐๐๐

6
15

33๐,๐๐๐
1,020,๐๐๐

4

34๐,๐๐๐

4

34๐,๐๐๐

4

34๐,๐๐๐

12

1,020,๐๐๐

7

1,440,000

7

1,440,000

7

1,440,000

21

4,320,000

๑8

2,230,๐๐๐

๑8

2,230,๐๐๐

๑8

2,230,๐๐๐

54

6,690,๐๐๐

2

35๐,๐๐๐

2

35๐,๐๐๐

2

35๐,๐๐๐

6

1,050,๐๐๐

3

31๐,๐๐๐

3

31๐,๐๐๐

3

31๐,๐๐๐

9

93๐,๐๐๐

5

66๐,๐๐๐

5

66๐,๐๐๐

5

66๐,๐๐๐

15

1,980,๐๐๐

๘๔

ปี ๒๕60

ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5.3 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ /
สิ่งแวดล้อม/การคุม้ ครองและบ้ารุงรักษาป่าและน้า
รวม
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น
6.๑ แนวทางการพัฒนคุณภาพทางการศึกษา
6.2 แนวทางการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก/
ศูนย์การศึกษาในชุมชน
6.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารและศักยภาพ
ในการรักษาและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมต่างๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕61

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕62

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม ๓ ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

16

5,686,๐๐๐

16

5,686,๐๐๐

16

5,686,๐๐๐

48

17,058,๐๐๐

5

200,๐๐๐

5

200,๐๐๐

5

200,๐๐๐

15

600,๐๐๐

2

11๐,๐๐๐

2

11๐,๐๐๐

2

11๐,๐๐๐

6

33๐,๐๐๐

23

5,996,๐๐๐

23

5,996,๐๐๐

23

5,996,๐๐๐

69

17,988,๐๐๐

6
3

2,320,0๐๐
2,21๐,๐๐๐

6
3

2,320,0๐๐
2,21๐,๐๐๐

6
3

2,320,0๐๐
2,21๐,๐๐๐

18
9

6,960,0๐๐
6,630,๐๐๐

13

930,000

13

930,000

13

930,000

39

2,790,000

22
213

5,460,0๐๐
209,286,000

22
213

5,460,0๐๐
209,286,000

22
213

5,460,0๐๐
209,286,000

66
639

61,380,0๐๐
627,858,000

๘๕

๘๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
ที่

-

วันที.่ ..............เดือน.......พฤษภำคม.......พ.ศ. ๒๕๕9

เรื่อง ส่งร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ประจำปีงบประมำณ ๒๕60-2562 เพื่อเสนอต่อสภำฯ
------------------------------------------------------------------------------เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
สิ่งที่สง่ มำด้วย ร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ประจำปีงบประมำณ 2560-2562

จำนวน ๑ เล่ม

ตำมทีค่ ณะกรรมกำรสนับสนุนแผนและพัฒนำแผนสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
ได้ประชุมร่ำงแผนพัฒนำสำมปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำมสิ่งที่สง่ มำพร้อมนี้
ดังนัน้ จึงของส่งร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ประจำงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562
ดังกล่ำวข้ำงต้นมำยังท่ำนเพื่อพิจำรณำเข้ำที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย ได้พิจำรณำเห็นชอบ
ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบพิจำรณำ หำกมีข้อแก้ไขหรือเห็นชอบประกำรใด ขอได้โปรดสั่งกำร
(นำงสำวปรียำภรณ์ สัตย์ธรรม)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เรียน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
- เพื่อโปรดทรำบและสั่งกำร
(นำงลักษณำ หิรัญวรรณ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
ข้อสั่งการ
 เห็นชอบตำมร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ที่เสนอมำ เพื่อนำเข้ำประชุมสภำ อบต.ในสมัยประชุมครั้งต่อไปเพื่อ พิจำรณำ
 ให้แก้ไขประเด็นดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..….

(นำยชูศักดิ์ ชัยจำรัส)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
ที่

-

วันที่..............เดือน.....พฤษภำคม......พ.ศ. ๒๕๕9

เรื่อง แผนพัฒนำสำมปี ประจำปีงบประมำณ ๒๕60-2562 เพื่อเสนอต่อสภำฯ
-----------------------------------------------------------------------เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60-2562 จำนวน ๑ เล่ม
ด้วยคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี ได้ประชุมร่ำงแผนพัฒนำสำมปี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสำรปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
ดังนัน้ จึงขอส่งร่ำงแผนพัฒนำสำมปีดังกล่ำวข้องต้นมำยังท่ำน เพื่อพิจำรณำเข้ำ
ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเห็นชอบแผนพัฒนำสำมปี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำ
(นำยชูศักดิ์ ชัยจำรัส)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย
- เพื่อโปรดทรำบและสั่งกำร
(นำงลักษณำ หิรัญวรรณ)
เลขำนุกำรสภำ อบต.ยำงหวำย

- ทรำบ
- นำเข้ำประชุมสภำ อบต.ในสมัย
ประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจำรณำ

(นำยอดิศักดิ์ คลังแก้ว)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงหวำย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-๒๕61
------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ 17(4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ให้มผี ลใช้บังคับได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑0 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายชูศักดิ์ ชัยจารัส)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ทีป่ ระชุม โดยมี นางลักษณา หิรัญวรรณ ปลัดอบต. เป็นประธานกรรมการ ทาหน้าที่
ประธานที่ประชุม และมีนางสาวปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม ทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ประธานที่ประชุม
- เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอเปิดการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งตามคาสั่งที่ 56/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาร่างแผนพัฒนา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน การประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการ
พิจารณาเรียงลาดับความสาคัญในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและการจัดทางบประมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามความ
ต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง วันนีข้ ้าพเจ้า นางลักษณา
หิรัญวรรณ ปลัดอบต. ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ จึงขอระดมความคิดเห็นจากที่
ประชุมในการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีในวันนี้
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง พิจารณากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาและความสาคัญ
ที่ประชุม

- จากข้อมูลการประชาคมหมูบ่ ้านที่ได้จัดทาโครงการออกประชาคมหมู่บ้าน
นั้นจะเห็นได้ว่า สภาพปัญหาของตาบลยางหวายได้เน้นหนักไปในด้านของโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การก่อสร้างถนนสายต่างๆในหมูบ่ ้านที่ห่างไกล ซึ่งประสบความลาบากในการ
สัญจรไปมา การเติบโตของจานวนประชากรก่อให้เกิดความต้องการในด้านสังคมและ
คุณภาพชีวติ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเน้นในเรื่องคุณภาพของการศึกษาและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนัน้ จึงเสนอในการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญ ดังนี้ แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี จัดทาโครงการเร่งด่วนของหมู่บ้าน
ตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1 ซ่อมแซม ก่อสร้าง ปรับปรุงทาง
1.2 ขุดลอกอ่างเก็บน้า ลาห้วย บึง หนองน้า สระน้า ฯลฯ
1.3 ขยายเขตประปา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
1.4 ขยายเขตบริการไฟฟ้า ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
1.5 ขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะ ,บ้าน
1.6 ซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างบ่อบาดาล

1.7 พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมระบบสหกรณ์
2.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
3.2 พัฒนาคนและองค์กร
3.3 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
3.4 ส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการผูป้ ่วยเอดส์ และ ผูด้ ้อยโอกาส
3.5 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
4.1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
4.2 ส่งเสริมด้านการศึกษา
4.3 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
5.1 ระบบชลประทาน
5.2 จัดตัง้ ศูนย์รวบรวมพืชผลทางการเกษตร
5.3 จัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 สร้างแนวเขตป้องกันการบุกรุกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 บาบัดและกาจัดขยะ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันสาธารณภัย
7.1 งานระบายน้า
7.2 งานซ่อมแซมสร้างภาชนะกักเก็บน้า
7.3 การบริหารระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัย
การให้ความสาคัญจะพิจารณาจากปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตาบลยางหวายรวมถึงภารกิจต่างๆที่ตอ้ งดาเนินการให้ลุล่วงตามนโยบายรัฐบาล ดังนัน้ น้าหนัก
ความสาคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการให้บริการประชาชน การ
แก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริงจากการประชาคมหมูบ่ ้าน และการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมที่มหี ลากหลายในตาบลยางหวาย จึงการประชาคมในหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมูบ่ ้านและ
โครงการจากหน่วยราชการอื่นอื่น พอสรุปโครงการ/กิจกรรมดังนี้ รายละเอียดของโครงการที่จะ

ดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งรายละเอียดสรุปตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯได้
แก้ไขและจัดทาร่างฯได้ดังนี้
ในปี พ.ศ.2559 รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งสิ้น 158 โครงการ
ในปี พ.ศ.2560 รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งสิ้น 147 โครงการ
ในปี พ.ศ.2561 รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งสิ้น 145 โครงการ
- เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. 2559 รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการจากการประชาคม
หมูบ่ ้าน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวง ทบวง
กรม หรือ หน่วยเหนือ ได้สั่งการมาปลัด อบต.
- เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของ อบต.ขอให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาดู
ถึง ความเป็นไปของโครงการแต่ละโครงการ เพราะบางโครงการถ้าอยู่นอกเหนืออานาจ
หน้าที่ของ อบต.แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ ทัง้ นี้ขอให้พจิ ารณาเรียงตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หากมีขอ้ แก้ไขใดขอให้แจ้งในที่ประชุม จะได้มมี ติพิจารณาเป็น
ข้อๆไปในการดาเนินการตามนัน้ ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามที่เสนอ
ประธานที่ประชุม

ที่ประชุม
ประธานที่ประชุม
ที่ประชุม
ประธานที่ประชุม

- ตามข้อมูลที่ได้นาเสนอและเอกสารสภาพปัญหา ข้อมูลจากการประชาคม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ) จึงขอความเห็นของที่ประชุมว่ามีความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างไร
- ขอเสนอแนะเรื่องการนาโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นมาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลและของอาเภอคอนสวรรค์
- ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือข้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ไม่มี - เมื่อที่ประชุมไม่มีขอ้ เสนอแนะ ขอปิดประชุม และขอนัดประชุมในการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่จะเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ใน
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลยาง
หวาย เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ ปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม
ผูจ้ ัดรายงานการประชุม
(นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 255๗ –255๙
วันที่ 4 มิถุนายน 255๖
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชูศักดิ์ ชัยจารัส นายก อบต.ยางหวาย ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม
ครั้งที่ ๑/255๖
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 255๖ ตามรายงานการประชุมที่แจ้งไปแล้วนัน้ ขอรับรองการ
ประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3
- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.255๗-255๙
นายก อบต.
- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได้มกี ารเชิญท่าน
คณะกรรมการพัฒนาฯทุกท่านมาประชุมวันนี้
ปลัด อบต.
- ขอให้ทุกท่านพิจารณาโครงการต่างๆซึ่งมีที่มาจากหลาย
แหล่งที่มา องค์การบริหาร ส่วนตาบลยางหวาย ได้ไปจัดทาประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อนาปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการเร่งด่วนของประชาชน และ
โครงการต่างๆ ที่เป็นไปตาม อานาจหน้าที่ของ อบต. โครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล โครงการที่เป็นนโยบายของ กระทรวง ทบวงกรม หรือ หน่วยเหนือ ได้
สั่งการมา โครงการตามนโยบายของผูบ้ ริหารถ้าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด
ขอให้แจ้งในที่ประชุม ส่วนรายละเอียดจะให้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชีแ้ จงเพิ่มเติม
ต่อไป
จนท.วิเคราะห์ฯ
- ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย ได้ดาเนินโครงการ
ประชาคมหมูบ่ ้าน เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของแต่ละหมูบ่ ้านเพื่อ
เสนอเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี 255๗-255๙ นั้น ซึ่งในการ

ทาประชาคม แต่ละหมู่บ้านได้จัดลาดับความสาคัญตามความเร่งด่วนของแต่ละ
หมูบ่ ้านแล้ว ทั้งปรากฏตามร่างแผนพัฒนาสามปีฯ ที่ได้แจกให้กับ

-2คณะกรรมการทุกท่าน ตามเอกสารที่ปรากฏ เค้าโครงร่างแผนพัฒนาสามปี
จะประกอบด้วย 7 ส่วนคือ

นายก อบต.

ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาสามปี 255๗-255๙
ส่วนที่ 7 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- ส่วนที่ 1-4 คณะกรรมการท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีให้พจิ ารณาส่วนที่ 5 เชิญเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ชแี้ จงรายละเอียด

นักวิเคราะห์ฯ

- ในส่วนที่ 6 จะเป็นรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง
รายละเอียดสรุปตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯได้แก้ไขและจัดทาร่างฯได้ดังนี้
ในปี พ.ศ. 255๗ รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งสิน้ 158 โครงการ
ในปี พ.ศ. 255๘ รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งสิน้ 147 โครงการ
ในปี พ.ศ. 255๙ รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีทั้งสิน้ 145 โครงการ
- เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. 255๗ รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการจากการประชาคม
หมูบ่ ้าน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวง ทบวง
กรม หรือ หน่วยเหนือ ได้สั่งการมาปลัด อบต.
- เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของ อบต.ขอให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาดู
ถึง ความเป็นไปของโครงการแต่ละโครงการ เพราะบางโครงการถ้าอยู่นอกเหนืออานาจ
หน้าที่ของ อบต.แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ ทั้งนีข้ อให้พิจารณาเรียงตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หากมีขอ้ แก้ไขใดขอให้แจ้งในที่ จะได้มมี ติพิจารณาเป็นข้อๆไปใน
การดาเนินการตามนัน้ ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

นายดารงค์ บรรลือ

- ขอเพิ่มเติมโครงการขุดลอกหนองหนองกกทุ่ม

นางวิไลวรรณ์ ใจเย็น

-ขอเพิ่มรางระบายน้า หมู่ 2 จานวน 1 แห่ง

ที่ประชุม

- มีมติให้บรรจุโครงการตามที่ นายดารงค์ บันลือและนางวิไลวรรณ์ ใจเย็น

-3นายก อบต.

- ท่านคณะกรรมการมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม
ที่ประชุม

- ไม่มี
- มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗-255๙) ด้วยมติ
เอกฉันท์ โดยให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.255๗-255๙) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –

นายก อบต.

- ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.255๗)-255๙) ในวันนี้ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา

12.30 น.

ลงชื่อ ปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม)
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหวาย

