
 

 

 
ผนพัฒนาสามปีผนพัฒนาสามปี    

พ.ศ.255พ.ศ.255้้  --  252566แแ  
  
  
  
  
  

  
  
  

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌายองค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย  
อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทองอ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  



 
ค าน า 

 

 ผนพัฒน ส มปีขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ฉบับทีไ แ ิพ.ศ. โ55้ - โ56แี        
ป็นผนพัฒน ศรษฐกิจละสังคมขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ทีไ สอดคล องกับผน
ยุทธศ สตร์ก รพัฒน  อันมีลักษณะป็นก รก  หนดร ยละอียดผนง น ครงก รพัฒน ทีไจัดท  ขึๅน
ส  หรับปีงบประม ณตละปี ซึไงมีคว มตอนืไองละป็นผนก  วหน  ครอบคลุมระยะวล ส มปีดยมี
ก รทบทวนพืไอปรับปรุงป็นประจ  ทุกปี 
 องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย เด จัดท  ผนพัฒน ส มปี ฉบับทีไ แ ิพ.ศ.โ55้ - โ56แี   
ดยผ นกระบวนก รประช คมหมูบ  น/ต  บล คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ละ
คณะกรรมก รพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย รียบร อยล วละถูกต องต มระบียบ
กระทรวงมห ดเทยว ด วยก รจัดท  ผนพัฒน ขององค์กรปกครองสวนท องถิไน พ.ศ. โ5ไ่ ซึไงจะเด 
น  เปป็นนวท ง฿นก รจัดท  งบประม ณร ยจ ยประจ  ปี งบประม ณร ยจ ยพิไมติม ก รจัดท  
งบประม ณร ยจ ยอืไน ๆ ชน จ กงินอุดหนุนฉพ ะกิจ ก รจ ยข ดงินสะสม ป็นต น 
 หวังป็นอย งยิไ งว ผนพัฒน ส มปีขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ฉบับทีไ  แ              
ิพ.ศ. โ55้-โ56แี จะป็นครืไองมือส  คัญ฿นก รพัฒน ท องถิไนดยส ม รถตอบสนองก รพัฒน ทัๅง
฿นสวนของประช ชน฿นท องถิไน ประช ชน฿นพืๅนทีไทีไมีขตติดตอกันละประช ชน฿นพืๅนทีไ฿กล คียง 
หนวยง นร ชก ร รัฐวิส หกิจ องค์ก รมห ชน องค์กรต ง ๆ ซึไงจะป็นฐ นส  คัญ฿นก รพัฒน ท องถิไน
สงผล฿ห ก รพัฒน ประทศป็นเป฿นทิศท งดียวกัน 
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 จุดมุงหม ยก รพัฒน  

 นวท งก รพัฒน  

 จุดมุงหม ยก รพัฒน  

 ครงก ร 

 นวท งก รพัฒน   นวท งก รพัฒน   นวท งก รพัฒน  

 ครงก ร  ครงก ร 

-กิจกรรมทีไ 1 
-กิจกรรมทีไ 2 
-กิจกรรมทีไ 3 

-กิจกรรมทีไ 1 
-กิจกรรมทีไ 2 
-กิจกรรมทีไ 3 

-กิจกรรมทีไ 1 
-กิจกรรมทีไ 2 
-กิจกรรมทีไ 3 

ยุทธศ สตร์ ยุทธศ สตร์ ยุทธศ สตร์ ยุทธศ สตร์ 

 จุดมุงหม ยก รพัฒน  

  วิสัยทัศน์ท องถิไน 

สวนที่  แ  บทน า 
------------ 

  ผนพัฒน ส มปีขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ป็นผนพัฒน ศรษฐกิจละสังคมทีไ
สอดคล องกับผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย อันมีลักษณะป็นก รก  หนด
ร ยละอียดผนง น ครงก รพัฒน ทีไจัดท  ขึๅนส  หรับปีงบประม ณตละปี ซึไงมีคว มตอนืไองละป็นผนก  วหน  
ครอบคลุมระยะวล ส มปีดยมีก รทบทวนพืไอปรับปรุงป็นประจ  ทุกปี ซึไงจะเด น  เปป็นนวท ง฿นก รจัดท  
งบประม ณร ยจ ยประจ  ปี งบประม ณร ยจ ยพิไมติม ก รจัดท  งบประม ณร ยจ ยอืไน ๆ ชน จ กงินอุดหนุน
ฉพ ะกิจ ก รจ ยข ดงินสะสม  ป็นต น ดยมีองค์ประกอบทีไส  คัญคือ ลักษณะของผนพัฒน ส มปี วัตถุประสงค์
ของผนพัฒน ส มปี ขัๅนตอน฿นก รจัดท  ผนพัฒน ส มปีละประยชน์ของก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี ซึไงองค์ก ร
บริห รสวนต  บลย งช  ย อ  ภอพธิ์ทอง  จังหวัดอ งทอง  เด น  สนอผ นกระบวนก รประช คมหมูบ  น/ต  บล 
คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ละคณะกรรมก รพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บล ย งช  ย             
ล วร ยละอียดป็นดังนีๅ 
แ.แ  ลักษณะของผนพัฒนาสามปี 
  ผนพัฒน ส มปี  ป็นก รปลงผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน เปสูก รปฏิบัติ ดยมีหลักคิดทีไว ภ ย฿ต 
ยุทธศ สตร์ก รพัฒน หนึไง ๆ จะมีนวท งก รพัฒน เด ม กกว หนึไงนวท ง  ละภ ย฿ต นวท งก รพัฒน หนึไง  
จะมีครงก ร / กิจกรรมเด ม กกว หนึไงครงก ร/กิจกรรมทีไจะต องน  ม ด  นินก รพืไอบรรลุต มวัตถุประสงค์ละ
ป้ หม ยทีไต องก ร  ฿นตละยุทธศ สตร์ก รพัฒน   ซึไงมีผลตอวัตถุประสงค์  ป้ หม ย  จุดมุงหม ยก รพัฒน อย ง
ยัไงยืน  ละวิสัยทัศน์฿นทีไสุด 
  นอกจ กนัๅน  ผนพัฒน ส มปีป็นผนทีไมีคว มสัมพันธ์฿กล ชิดกับงบประม ณร ยจ ยประจ  ปี  
กล วคือ องค์กรปกครองสวนท องถิไน ฿ช ก รว งผนพัฒน ป็นครืไองมือ฿นก รจัดท  งบประม ณร ยจ ยประจ  ปี
ดยน  ครงก ร/กิจกรรมจ กผนพัฒน ส มปี฿นปีทีไจะจัดท  งบประม ณร ยจ ยประจ  ปีเปจัดท  งบประม ณพืไอ฿ห   
กระบวนก รจัดท  งบประม ณป็นเปด วยคว มรอบคอบละผ นกระบวนก รมีสวนรวมของประช ชนพืไอส ม รถ
สนองตอบตอคว มต องก รของประช ชนเด อย งตรงป้ หม ย อันจะป็นประยชน์ตอประช ชนเด อย งสูงสุด 

ผนภ พสดงคว มชืไอมยงผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน กับผนพัฒน ส มปี 
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แ.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าผนพัฒนาสามปี 

  ผนพัฒน ส มปี  คือ  ผนพัฒน ศรษฐกิจละสังคมขององค์กรปกครองสวนท องถิไนทีไสอดคล อง
กับผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน   อันมีลักษณะป็นก รก  หนดร ยละอียดของผนง นครงก รทีไจัดท  ขึๅนส  หรับ
ปีงบประม ณตละปี  ซึไงมีคว มตอนืไองละป็นผนก  วหน  ครอบคลุมระยะวล ส มปีดยมีก รทบทวนพืไอ
ปรับปรุงป็นประจ  ทุกปี  ดังนัๅนจึงมีวัตถุประสงค์฿นก รจัดท  ดังนีๅ 

1. บรรลุจุดมุงหม ย  ก รว งผนทุกครัๅงจะมีจุดมุงหม ยปล ยท ง  พืไอ฿ห องค์กรบรรลุ
จุดมุงหม ยทีไก  หนดเว   ก รก  หนดจุดมุงหม ยจึงป็นง นขัๅนรกของก รว งผน ถ  
จุดมุงหม ยทีไก  หนดมีคว มชัดจนกใจะท  ฿ห ก รบริห รผนมีทิศท งมุงตรงเปยังจุดมุงหม ยทีไ
ก  หนดเว ละกิดผลดี 

2. ประหยัด  ก รว งผนกีไยวข องกับก ร฿ช สติปัญญ   พืไอค นห วิธี฿ห องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภ พ  ป็นก รบงง น฿ห ฝຆ ยต ง ๆ มีก รรวมมือประส นง น  กิจกรรมทีได  นินก ร
ตอนืไองกอ฿ห กิดคว มป็นระบียบ฿นง นต ง ๆ ทีได  นินก รซึไงสิไงหล นีๅป็นก ร฿ช ประยชน์
จ กก ร฿ช ทรัพย กรทีไมีอยูอย งคุ มค   ป็นก รลดต นทุนกอ฿ห กิดคว มประหยัดกองค์กร 

3. ลดคว มสีไยงจ กคว มเมนนอนลง  ก รว งผนชวยลดคว มเมนนอน฿นอน คตลงพร ะ
ก รว งผนป็นง นทีไกีไยวข องกับก รค ดก รณ์หตุก รณ์฿นอน คต  ก รว งผนทีไมี
ประสิทธิภ พป็นผลม จ กก รวิคร ะห์ พืๅนฐ นของข อทใจจริงทีไปร กฏขึๅนล ว  ท  ก ร
ค ดคะนหตุก รณ์฿นอน คตละห นวท งพิจ รณ ป้องกันหตุก รณ์ทีไจะกิดขึๅนเว ล ว 

4. ป็นกณฑ์฿นก รควบคุม  ก รว งผนป็นก รชวย฿ห ผู บริห รก  หนดหน  ทีไก รควบคุมขึๅน  
ทัๅงนีๅพร ะก รว งผนละก รควบคุมป็นสิไงทีไยกกันเมออก  ป็นกิจกรรมทีได  นินเปควบคู
กันอ ศัยซึไงกันละกัน  กล วคือถ  เมมีก รว งผนกใเมมีก รควบคุม  กล วเด ว ผนก  หนด
จุดมุงหม ยละม ตรฐ นก รปฏิบัติง น฿นหน  ทีไก รควบคุม 

5. สงสริม฿ห กิดนวัตกรรมละก รสร  งสรรค์  ก รว งผนป็นพืๅนฐ นด  นก รตัดสิน฿จละป็น
สิไงทีไชวย฿ห กิดนวคิด฿หม ๆ  ินวัตกรรมี  ละคว มคิดสร  งสรรค์ทัๅงนีๅนืไองจ กขณะทีไฝຆ ย
จัดก รมีก รว งผนกันนัๅนจะป็นก รระดมสมองของคณะผู ท  ง นด  นก รว งผนท  ฿ห กิด
คว มคิด฿หม ๆ ละคว มคิดสร  งสรรค์น  ม ฿ช ประยชน์กองค์กรละป็นก รสร  งทัศนคติ
ก รมองอน คตระหว งคณะผู บริห ร 

6. พัฒน รงจูง฿จ  ระบบก รว งผนทีไดีจะป็นก รบงชีๅ฿ห หในคว มรวมรงรวม฿จ฿นก รท  ง น
ของผู บริห ร  ละป็นก รสร  งรงจูง฿จ฿ห กิดขึๅน฿นกลุมพนักง นขององค์กรพร ะข จะรู 
อย งชัดจนว องค์กรค ดหวังอะเรจ กข บ  ง  นอกจ กนัๅนก รว งผนยังป็น ครืไองมือฝຄก
ละพัฒน รงจูง฿จทีไดีส  หรับผู บริห ร฿นอน คต 

7. พัฒน ก รขงขัน  ก รว งผนทีไมีประสิทธิภ พ  ท  ฿ห องค์กรมีคว มขงขันม กกว องค์กรทีไ
เมมีก รว งผนหรือมีก รว งผนทีไเมมีประสิทธิภ พ  ทัๅงนีๅพร ะก รว งผนจะกีไยวข องกับ
ก รขย ยขอบข ยก รท  ง น  ปลีไยนปลงวิธีก รท  ง น  ปรับปรุงสิไงต ง ๆ ฿ห ทันตอก ร
ปลีไยนปลง฿นอน คต 

8. ท  ฿ห กิดก รประส นง นทีไดี  ก รว งผนเด สร  งคว มมัไน฿จ฿นรืไองอกภ พทีไจะบรรลุ
จุดมุงหม ยขององค์กร  ท  ฿ห กิจกรรมต ง ๆ ทีไจัดว งเว มุงเปทีไจุดมุงหม ยดียวกันมีก รจัดง น
ละประส นง น฿ห ฝຆ ยต ง ๆ ขององค์กรพืไอหลีกลีไยงคว มซๅ  ซ อน฿นง นตละฝຆ ยของ
องค์กร 
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แ.3  ขัๅนตอนในการจัดท าผนพัฒนาสามปี      
  หลังจ กทีไเด มีก รก  หนดยุทธศ สตร์ก รพัฒน ละนวท งก รพัฒน ฿นผนยุทธศ สตร์ล ว  
ขัๅนตอนตอเปคือก รปลงผนยุทธศ สตร์สูก รปฏิบัติดยก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี  เด ก  หนดขัๅนตอนก รจัดท  
ป็นนวท ง฿ห องค์กรปกครองสวนท องถิไนน  เปด  นินก ร  ็  ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 ขัๅนตอนที่  แ  การเตรียมการจัดท าผนพัฒนาสามปี 

แ. ง นนยบ ยละผนทีไรับผิดชอบก รจัดท  ผนพัฒน ข  พบผู บริห รท องถิไน  พืไอชีๅจง
วัตถุประสงค์  คว มส  คัญละคว มจ  ป็น฿นก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี  พืไอ฿ห ผู บริห รทร บ
ถึงภ รกิจทีไจะต องน  เปละด  นินก รสนอครงก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี  ห วงปี  พ.ศ.โ558
ถึง พ.ศ.โ560  ผ นปลัดองค์ก รบริห รสวนต  บล  พืไอด  นินก ร฿ห ผู บริห รอนุมัติครงก ร
ทัๅงหมดป็นก รก  หนดทรัพย กร฿นก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี  ละก  หนดปฏิทินก รท  ง นเว 
อย งชัดจน 

โ. ง นนยบ ยละผน จ งครงก รทีไเด รับอนุมัติ฿ห  คณะกรรมก รพัฒน ท องถิไนคณะกรรมก ร
สนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ท องถิไน  สวนง นต ง ๆ ฿นองค์ก รบริห รสวนต  บลละจัดท  
ประช คมขึๅน 

 ขัๅนตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน      สรุปยุทธศ สตร์ก รพัฒน ละนวท งก ร

พัฒน  พร อมทัๅงข อมูลทีไกีไยวข อง  ปัญห คว มต องก รของท องถิไน  รวมทัๅงสรุปยุทธศ สตร์ก ร
พัฒน ของ จังหวัด/อ  ภอ  นยบ ยของผู บริห รท องถิไนน  สนอตอคณะกรรมก รพัฒน 
ท องถิไน 

โ. คณะกรรมก รพัฒน ท องถิไน  จัดประชุมรวมกันระหว งคณะกรรมก รพัฒน ท องถิไนประช คม 
ท องถิไนละสวนร ชก รทีไกีไยวข อง  พืไอรวมกันพิจ รณ ดย฿นก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี฿นครัๅง
รก  ฿ห วทีประชุมรวมกันดังกล ว  คัดลือกยุทธศ สตร์ก รพัฒน นวท งก รพัฒน ทีไสมควร
น  ม ฿ช ป็นนวท ง฿นก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี  พืไอป็นกรอบ฿นก รพัฒน จัดท  ครงก ร/
กิจกรรม฿นผนพัฒน ส มปีตอเป  

     ส  หรับก รจัดท  ผนพัฒน ส มปีครัๅงตอเป ิครบรอบหนึไงปีี ฿ห วทีประช คม
รวมพิจ รณ ดูว   ยุทธศ สตร์  นวท งก รพัฒน ทีไคัดลือกละครงก ร/กิจกรรมทีไก  หนดเว   
ยังมีคว มหม ะสมหรือเม  ซึไง฿นขัๅนตอนนีๅก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี฿นปีตอเปจะส ม รถ
คัดลือกยุทธศ สตร์ก รพัฒน   นวท งก รพัฒน   ซึไงจะน  ม ฿ช ป็นกรอบก รจัดท  
ผนพัฒน ส มปีกใเด   รวมทัๅงก  หนดครงก ร/กิจกรรม  ทีไจะพิไมติมหรือตัดทอนลงเด  

ใ. มืไอเด นวท งก รพัฒน ล ว  วทีก รประชุมรวมพิจ รณ ว จะมีครงก ร/กิจกรรมอะเรบ  งทีไ
ต องด  นินก ร  พืไอ฿ห บรรลุถึงวัตถุประสงค์ละป้ หม ยของนวท งก รพัฒน ทีไคัดลือกม ฿ช 
ป็นกรอบ฿นก รพัฒน  

ไ. ครงก ร/กิจกรรม  ทีไพิจ รณ ก  หนดอ จมีป็นจ  นวนม ก  ดังนัๅน  จะต องด  นินก รดังนีๅ 
 ิแี  พิจ รณ คว มกีไยวนืไองกันระหว งยุทธศ สตร์หรือนวท งก รพัฒน ทีไชืไอมยงละ

สนับสนุนถ  ก  หนด฿นผนพัฒน ส มปีล วจะต องก  หนดห วงวล ด  นินก รทีไสอดรับกัน 
 ิโี  ฿ห พิจ รณ น  ครงก ร/กิจกรรม  จ กผนพัฒน ชุมชนทีไกินขีดคว มส ม รถ฿นก ร

ด  นินก รของชุมชนทีไสอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน ฿นผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ม 
ประกอบก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี 

 ิใี  จัดล  ดับคว มส  คัญของครงก ร/กิจกรรม  พืไอทีไจะบรรจุลง฿นผนพัฒน ส มปีอย ง
หม ะสม  ละยังป็นก รจัดล  ดับครงก รเว พืไอท  ผนพัฒน ส มปี  ฿นชวงถัดเปด วย  
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นืไองจ ก฿นก รด  นินก รพืไอ฿ห บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศ สตร์ก รพัฒน   อ จต อง฿ช 
วล ตอนืไองน นกว ส มปี  ดังนัๅน  องค์กรปกครองสวนท องถิไนจึงจ  ป็นต องพิจ รณ นว
ท งก รจัดท  ครงก ร/กิจกรรม  ทีไตอนืไองเป฿นระยะย วด วย  ซึไงเมอ จส ม รถระบุเว 
฿นชวงส มปีของก รจัดท  ผนพัฒน ส มปีเด  

ิไี  กิจกรรมทีไจะต องด  นินก รมีคว มหล กหล ย  ดังนัๅน฿นขัๅนตอนของก รพิจ รณ ก  หนด
กิจกรรม  องค์กรปกครองสวนท องถิไนจะต องค  นึงถึงสิไงต ง ๆ ดังตอเปนีๅ 

  -  งบประม ณร ยรับ  ร ยจ ยขององค์กรปกครองสวนท องถิไน 
  -  ทรัพย กรก รบริห รอืไน ๆ ขององค์กรปกครองสวนท องถิไน 

-  ภ คีก รพัฒน ทีไส ม รถข  รวมด  นินก ร  หรือมีภ รกิจรับผิดชอบก รด  นินก ร฿น
รืไองนัๅน ๆ 

  
เมื่อพิจารณาดຌานตาง โ ดังกลาวลຌว  จะตຌองยกประเภทของโครงการออก  อยางนຌอยสามประเภท  คือ 

- ครงก รทีไองค์กรปกครองสวนท องถิไนด  นินก รอง  กล วคือมีขีดคว มส ม รถทัๅงด  นก  ลัง
งิน  ก  ลังคน  วัสดุอุปกรณ์  ละคว มรู ท งด นก รบริห รก รจัดก รทีได  นินก รองเด  

- ครงก รทีไองค์กรปกครองสวนท องถิไนอุดหนุน฿ห หนวยง นอืไนด  นินก รพืไอประสิทธิภ พ฿น
ก รด  นินง น  นืไองจ กป็นง นทีไอยู฿นอ  น จหน  ทีไ  ตองค์กรปกครองสวนท องถิไนเม
ส ม รถหรือเมประสงค์จะด  นินก รจึงมอบ฿ห หนวยง นอืไนด  นินก รทนดยตัๅงงบประม ณ
ป็นงินอุดหนุน฿ห ต มระบียบวิธีก รของท งร ชก ร 

- ครงก รทีไขอรับก รสนับสนุนจ กหนวยง นอืไน  ทัๅงท งร ชก รสวนกล ง ภูมิภ ค  รัฐวิส หกิจ  
หนวยง นอืไน  หรือภ คอกชน  นืไองจ กป็นครงก รขน ด฿หญ หรือป็นครงก รทีไหนวยง น
ดังกล วป็นหนวยปฏิบัติละมีหน  ทีไจัดบริก รส ธ รณะดังกล วอยูล ว ทัๅงนีๅ  รวมถึงครงก ร
งินอุดหนุนฉพ ะกิจ  ิซึไงมีกรอบพิจ รณ จัดงินอุดหนุนอยูล ว  ดยองค์กรปกครองส วน
ท องถิไนทีไจะสนอขอรับก รสนับสนุนต องอยู฿นงืไอนเขของก รขอรับงินอุดหนุนฉพ ะกิจ
ดังกล วี 

ขัๅนตอนที่  3  การเกใบรวบรวมขຌอมูลละการวิเคราะห์ขຌอมูล 
 แ.  การเกใบรวบรวมขຌอมูล 
 คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ท องถิไน  ด  นินก รส  รวจละกใบรวบรวมข อมูลทีไ

ป็นตอก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี  ซึไงนอกจ กจะต องกใบรวบรวมข อมูลพืๅนฐ นทัไวเปล ว  ยังจะต องวิคร ะห์ว 
ยุทธศ สตร์ก รพัฒน   นวท งก รพัฒน ทีไลือก  ต องก รข อมูลประภท฿ดป็นพิศษต องก รข อมูลของห วงวล ฿ด  
จะกใบรวบรวมข อมูลจ กหลง฿ด  พืไอป็นข อมูลทีไจะน  ม วิคร ะห์  นวท งก รพัฒน  ครงก ร/กิจกรรมเด อย ง
ถูกต อง  ดยก รกใบรวบรวมข อมูลจะต องกใบข อมูล  ทัๅงข อมูลภ ย฿นองค์กรละข อมูลภ ยนอกองค์กร  พืไอส ม รถ
น  ม วิคร ะห์  swot  ิก รวิคร ะห์จุดขใง  จุดออน  อก ส  อุปสรรคี  เด  

 2.  การวิเคราะห์ขຌอมูล 
     ประกอบด วย  ไ  กิจกรรมหลัก  คือ 
     แ.  ก รประมินผลก รพัฒน ทีไผ นม  
     โ.  ก รคัดลือกยุทธศ สตร์ก รพัฒน  
     ใ.  ก รจัดล  ดับคว มส  คัญของนวท งก รพัฒน  
     ไ.  ก รตัดสิน฿จลือกนวท งก รพัฒน ฿นห วงส มปี 
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รายละเอียดในตละกิจกรรม  ดังนีๅ 
  แ.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
  คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ท องถิไน  สรุปผลก รพัฒน ทีไผ นม ละน  สนอทีไ
ประชุมซึไงประกอบด วยคณะกรรมก รก รพัฒน ท องถิไน  ประช คมท องถิไน  ละหนวยง นทีไกีไยวข องพืไอ
ประมินผลก รพัฒน ท องถิไน฿นรอบปีทีไผ นม ดยประมินทัๅง฿นชิงปริม ณละ฿นชิงคุณภ พ  ิละมีก รประชุม
ประช คมหมูบ  นด วยี 
  2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจ กก รประมินผลก รพัฒน ฿นรอบปีทีไผ นม ล ว  ฿ห ทีไประชุมต มข อ  แ  รวมกันคัดลือก
ยุทธศ สตร์ก รพัฒน ฿นผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน   รวมทัๅงสอดคล องกับปัญห คว มต องก รของประช คม/ชุมชน
฿นชวงห วงระยะวล ส มปี  ิ฿นกรณีดังกล วอ จคัดลือกทุกยุทธศ สตร์ก รพัฒน ม ป็นกรอบ฿นก รจัดท  
ผนพัฒน ส มปีกใเด ี 
  ฿นกรณีทีไหในว มียุทธศ สตร์ก รพัฒน ฿ดทีไยังมิเด ก  หนด฿นผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ตมีคว ม
จ  ป็นรงดวนทีไจะต องก  หนดขึๅน฿หม  กใอ จก  หนดขึๅนเด ทัๅงนีๅต องสดง฿ห หในถึงหตุผลละวัตถุประสงค์ทีไมีคว ม
สอดคล องกับจุดมุงหม ยก รพัฒน ทีไยัไงยืน ละวิสัยทัศน์ก รพัฒน ท องถิไนละน  เปปรับผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน 
ตอเป 
  3.  การจัดล าดับความส าคัญของนวทางการพัฒนา 
  ภ ย฿ต ยุทธศ สตร์จะมีนวท งก รพัฒน ทีไหล กหล ย  ซึไงล วนล วตมีคว มจ  ป็น฿นก ร
ด  นินก รพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศ สตร์ก รพัฒน ทัๅงสิๅน  ตมีคว มส  คัญคว มจ  ป็นรงดวนม กน อย
ต งกัน  ทีไประชุมต มข อ  แ  จะต องรวมกันจัดรียงล  ดับคว มส  คัญดังกล ว เมเด หม ยคว มว นวท งก รพัฒน 
ทีไถูกจัดล  ดับคว มส  คัญล  ดับหลัง ๆ จะเมต องน  ม ปฏิบัติ  พร ะก รก  หนดนวท งก รพัฒน ทุกนวท ง  
เด รับก รพิจ รณ ล วว ต องด  นินก ร  ต฿นห วงระยะวล ส มปีของผนพัฒน ส มปีนัๅนอ จมีนวท งทีไ
จ  ป็นต องน  ม น นก รปฏิบัติ 
  วิธีก รจัดล  ดับคว มส  คัญมีหล ยวิธี  คือ  ก รประชุมตกลงกัน  หรืออ จ฿ช วิธี ลงคะนนคัดลือก
ดย฿ช บัตรลงคะนน  พืไอน  ม รวมคะนนละจัดล  ดับ  วิธีก รจัดล  ดับคว มส  คัญทีไป็นวิทย ศ สตร์อ จ฿ช วิธี     
Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph  หรือวิธีอืไน ๆ ทีไองค์กรส ม รถลือกปฏิบัติเด ต มคว ม
หม ะสม 
  4.  การตัดสินใจเลือกนวทางการพัฒนาในหຌวงสามปี 
  หลังจ กจัดล  ดับนวท งก รพัฒน ล ว  ทีไประชุมจะตัดสิน฿จว จะน  นวท งก รพัฒน หล นัๅน
ม ด  นินก ร  ต฿นก รตัดสิน฿จลือกนัๅน  ควรจะ฿ช วิธีวิคร ะห์คว มป็นเปเด ฿นท งปฏิบัติ  พร ะ฿นก รจัดล  ดับ
คว มส  คัญอ จ฿ช ก รตัดสิน฿จของตละบุคคลป็นหลัก  ดังนัๅนพืไอก รทบทวนละยืนยันก รจัดล  ดับว มีคว ม
ป็นเปเด ฿นท งปฏิบัติหรือเม  จึงควรน  นวท งก รพัฒน ม ท  ก รวิคร ะห์จุดขใง  จุดออน  อก ส  อุปสรรค  
อีกครัๅง 

 ขัๅนตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของนวทางการพัฒนา 
  แ.  หลังจ กเด นวท งก รพัฒน ฿นชวงส มปีล ว  ฿ห ทีไประชุมรวมกัน พิจ รณ คัดลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศ สตร์ก รพัฒน   ม จัดท  ป็นวัตถุประสงค์ของนวท งก รพัฒน   ดยพิจ รณ คัดลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศ สตร์ก รพัฒน จ กผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ทีไสอดคล องกับนวท งก รพัฒน ฿นชวงส มปี 
  บ งครัๅง  องค์กรปกครองสวนท องถิไนอ จก  หนดวัตถุประสงค์ของนวท งก รพัฒน ตัๅงต  
ขัๅนตอนก รจัดท  ผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ท องถิไนล ว  ตอ จน  ม ปรับ฿ห ชัดจนละสอดคล องกับสถ นก รณ์
฿นชวงส มปี 
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  โ.  ฿นขัๅนตอนนีๅ ทีไประชุมจะรวมกันพิจ รณ ก  หนดครงก ร/กิจกรรมก รพัฒน ทีไจะต อง
ด  นินก รต มนวท งทีไคัดลือก  ละดยทีไกิจกรรมทีไจะด  นินก รยอมมีคว มหล กหล ย  ซึไงทีไประชุมจะต อง
พิจ รณ ฿นประดในตอเปนีๅด วย  คือ 
  ิแี  พิจ รณ กิจกรรมทีไต องด  นินก รพืไอ฿ห บรรลุวัตถุประสงค์ของนวท งก รพัฒน ทีไก  หนด
อย งรอบคอบ  พืไอ฿ห เด ครงก ร/กิจกรรมทีไครบถ วน  ซึไงอ จมีทัๅงครงก ร/กิจกรรมทีไองค์กรปกครองสวนท องถิไน
ก  หนดอง  ครงก ร/กิจกรรมทีไรวมด  นินก รกับหนวยง นอืไน  หรือครงก ร/กิจกรรมทีไหนวยง นอืไนป็น
ผู ด  นินก ร 
  ิโี  พิจ รณ จัดล  ดับคว มส  คัญของครงก ร/กิจกรรม  ควรพิจ รณ ทัๅงภ ย฿ต นวท งดียวกัน
ละระหว งนวท งก รพัฒน  
  ิใี  พิจ รณ ถึงคว มชืไอมยงของกิจกรรมทัๅง฿นด  นกระบวนก ร฿นก รท  ง นละ฿นด  นของผล
ก รด  นินก ร  พืไอบรรจุกิจกรรมลง฿นปีต ง ๆ เด อย งถูกต องหม ะสม 
  ิไี  พิจ รณ คัดลือกครงก ร/กิจกรรม 
        ก.  จ กคว มจ  ป็นรงดวน 
        ข.  ขีดคว มส ม รถท งทรัพย กรก รบริห รขององค์กรปกครองสวนท องถิไน 
        ค.  คว มชืไอมยงของกิจกรรม  ละระยะวล ทีไจะด  นินก ร 

 ขัๅนตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
      คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ท องถิไน พิจ รณ คัดลือกครงก รทีไสอดคล องกับ
นวท งก รพัฒน ฿นชวงส มปีม จัดท  ร ยละอียดครงก ร ฿นด  นป้ หม ย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประม ณ 
ระยะวล ผู รับผิดชอบ ละตังชีๅวัดคว มส  รใจ ดยน นก รศึกษ ร ยละอียดของกิจกรรมทีไจะด  นินก รปีรกของ
ผนพัฒน ส มปี พืไอ฿ห ส ม รถน  เปจัดท  งบประม ณร ยจ ยประจ  ปีงบประม ณตอเปเด  
 ขัๅนตอนที่ ๆ การจัดท ารางผนพัฒนาสามปี 
 แ. คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ร งผนพัฒน ส มปี จัดท  ร งผนพัฒน ส มปี ดยมีค  ครง
ประกอบด วย ไ สวน ดังนีๅ.- 
 สวนทีไ แ บทน   
 สวนทีไ โ สรุปผลก รพัฒน ท องถิไน฿นปีทีไผ นม  
 สวนทีไ ใ ก รน  ผนพัฒน ส มปีเปสูก รปฏิบัติ 
 สวนทีไ ไ นวท งก รติดต มประมินผล 
 โ. คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ท องถิไน จัดวทีประช คม ประกอบด วยคณะกรรมก ร
พัฒน ท องถิไน ประช คมท องถิไน ละหนวยง นทีไกีไยวข อง พืไอสนอร งผนพัฒน ส มปี ละรับฟังคว มคิดหใน 
ข อสนอนะ ล วน  เปปรับปรุงผนพัฒน ส มปี฿ห สมบูรณ์ตอเป 
 ใ. คณะกรรมก รสนับสนุนก รจัดท  ผนพัฒน ท องถิไน น  ร งผนพัฒน ส มปีทีไปรับปรุงล วสนอ
คณะกรรมก รพัฒน ท องถิไนพืไอพิจ รณ   
 ขัๅนตอนที่ ็ การอนุมัติละประกาศใชຌผนพัฒนาสามปี 
 แ. คณะกรรมก รพัฒน ท องถิไนสนอร งผนพัฒน ส มปีทีไผ นก รพิจ รณ ฿ห ผู บริห รท องถิไนสนอสภ 
องค์กรปกครองสวนท องถิไน พืไอพิจ รณ ฿ห คว มหในชอบ 
 โ. ผู บริห รท องถิไนน  ร งผนพัฒน ส มปีทีไผ นคว มหในชอบจ กสภ ท องถิไนจึงพิจ รณ อนุมัติละ
ประก ศ฿ห ฿ช ผนพัฒน ส มปี 
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แ.4 ประโยชน์การจัดท าผนพัฒนาสามปี 
  

แ. ก รบรรลุจุดมุงหม ยต มยุทธศ สตร์ก รพัฒน  พันธกิจ ละวิสัยทัศน์ทีไเด ก  หนดเว  ซึไงก รบรรลุ
จุดมุงหม ย ิAttention of Objectives) มีคว มส  คัญอย งยิไง฿นกระบวนก รว งผน พร ะก รว งผนทุกครัๅง
ยอมต องมีจุดหม ยปล ยท งทีไก  หนดเว  ถ  จุดมุงหม ยทีไก  หนดเว มีคว มชัดจน กใจะชวย฿ห ก รปฏิบัติต มผนมี
ทิศท งมุงตรงเปสูจุดมุงหม ยทีไก  หนดเว เด อย งสะดวกละกิดผลดี 

โ. กิดคว มประหยัด ิEconomical Operation) ก รว งผนกีไยวข องกับก ร฿ช สติปัญญ พืไอคิดวีธีก ร฿ห 
องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภ พ ป็นก ร฿ห ง นฝຆ ยต งๆ มีก รประส นง นกันดี กิจกรรมทีได  นินมีคว มสอดคล อง
ตอนืไองกัน กอ฿ห กิดคว มป็นระบียบ฿นง นต ง ๆ ทีไท   ซึไงสิไงหล นีๅป็นก ร฿ช ประยชน์จ กทรัพย กรต ง ๆ 
อย งคุ มค นับว ก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี ป็นอีกนวท งหนึไงทีไจะกอ฿ห กิดคว มประหยัด 

ใ. ลดคว มเมนนอน ิReduction of uncertainty) ก รจัดท  ผนพัฒน ส มปีป็นก รลดคว มเม
นนอน฿นอน คตลง นืไองจ กก ร฿ช จ ย ละก รจัดกใบร ยเด ขององค์กรปกครองสวนท องถิไน ขึๅนอยูกับ
สภ พก รณ์ท งศรษฐกิจ ละสังคมดยสวนรวม ก รว งผนปฏิบัติก รจึงชวย฿ห กิดคว มนนอน฿นก ร฿ช 
งบประม ณ นืไองจ กผ นก รวิคร ะห์พืๅนฐ นของข อทใจจริง 

ไ. ผู บริห รท องถิไน฿ช ป็นกณฑ์฿นก รควบคุม ิBasic of Control) ก รด  นินกิจก รขององค์ก รบริห ร
สวนต  บลเด  พร ะก รว งผนละก รควบคุมป็นสิไงทีไยกออกจ กกันเมเด  ต องด  นินก รคูกันละพึไงพ อ ศัย   
ซึไงกันละกัน ก รควบคุมจะท  ฿ห ก ร฿ช งบประม ณละก รด  นินครงก รสัมพันธ์กัน  

5. ท  ฿ห กิดก รประส นง นทีไดี ิBetter Coordination) ก รจัดท  ผนพัฒน ส มปี ชวย฿ห สร  งคว ม
มัไน฿จ฿นรืไองคว มป็นอกภ พ ทีไจะบรรลุจุดมุงหม ยขององค์ก รบริห รสวนต  บล฿นอน คต ท  ฿ห กิจกรรมต ง ๆ    
ทีไว งเว มุงเปสูจุดมุงหม ยดียวกัน มีก รประส นง นทีไดี฿นฝຆ ยต งๆ ฿นองค์ก รบริห รสวนต  บล ละ฿นพืๅนทีไขต
องค์ก รบริห รสวนต  บล รวมทัๅง ป็นก รหลีกลีไยงปัญห คว มซๅ  ซ อน฿นก รปฏิบัติง นของตละฝຆ ยอีกด วย 

6. ผนพัฒน ส มปี ป็นครืไองมือชวย฿ห องค์กรปกครองสวนท องถิไนเด พิจ รณ ถึงคว มชืไอมยงระหว ง
นวท งก รด  นินกิจก รต งๆทีไอ จมีคว มชืไอมยงละสงผลทัๅง฿นชิงสนับสนุนละป็นอุปสรรคตอกัน 

็. พืไอ฿ห ส ม รถตัดสิน฿จก  หนดนวท งก รด  นินง น ละ฿ช ทรัพย กรก รบริห รของท องถิไน ฿ห มี
ประสิทธิภ พละกิดประยชน์สูงสุด ชวย฿ห ผู บริห รตัดสิน฿จ฿นก รจัดสรรทรัพย กรด  นก รบริห รทีไมีอยูอย ง
จ  กัดเด อย งถูกต อง 

่. ส ม รถก  หนดทิศท ง฿นก รด  นินก ร฿นอน คต ดยมีจุดมุงหม ยทีไชัดจนละยัไงยืน฿นก รพัฒน  
้. ส ม รถน  ผนปฏิบัติก รเปปฏิบัติเด ตรงกับวัตถุประสงค์ นยบ ย ละป้ หม ย ต มกลยุทธ์ทีไก  หนด 
แเ. ท  ฿ห ก รด  นินก รต มผนพัฒน ส มปีมีคว มตอนืไอง เมมีรูปบบทีไต ยตัว ิส ม รถยืดหยุนเด ี     

มีอกภ พ ส ม รถน  เปปฏิบัติเด จริง ละส ม รถสร  งระบบก รติดต มประมินผล 
แแ. สงสริมภ พพจน์ขององค์ก รบริห รสวนต  บล ละท  ฿ห บุคคลทัๅง฿นละนอกขตองค์ก รบริห รสวน

ต  บล กิดคว มชืไอมัไน฿นก รบริห รกิจก ร ขององค์ก รบริห รสวนต  บล 
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สวนที่  2  สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลยางชຌายในปีที่ผานมา 
---------------------------------- 

 

  ฿นปีงบประม ณ พ.ศ.โ557 องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย เด พัฒน ต  บลทัๅงด  นศรษฐกิจ 
สังคม ละวัฒนธรรม ทัๅงทีไมีหน  ทีไต องท  ฿นขตองค์ก รบริห รสวนต  บล หน  ทีไอ จจัดท  กิจก ร฿นขตองค์ก รบริห ร
สวนต  บล ละหน  ทีไ฿นก รจัดระบบก รบริก รส ธ รณะพืไอประยชน์ของประช ชน฿นท องถิไนของตนองต ม  
ก  หนดผนละขัๅนตอนก รกระจ ยอ  น จ฿ห กองค์กรปกครองสวนท องถิไน ทัๅง แแ หมูบ  น ประกอบด วย หมูทีไ แ 
บ  นย งช  ย   หมูทีไ โ บ  นย งช  ย  หมูทีไ ใ บ  นห วยร ชคร ม  หมูทีไ ไ บ  นห วยร ชคร ม หมูทีไ 5 บ  นศรีกุญชร  
หมูทีไ 6 บ  นรงน   หมูทีไ ็ บ  นงิๅวร ย  หมูทีไ ่ บ  นดอน  หมูทีไ ้ บ  นงิๅวร ย หมูทีไ แเ  บ  นหนองมรสุม หมูทีไ แแ 
บ  นตุมดิน  ซึไงมีผลสรุปส  คัญ฿นก รพัฒน ท องถิไนทีไส  คัญประกอบด วย ก รสรุปสถ นก รณ์พัฒน  ก รประมินผล
ก รน  ผนพัฒน เปปฏิบัติ฿นชิงปริม ณ ละก รประมินประสิทธิผลของผนพัฒน ฿นชิงคุณภ พ ร ยละอียดป็น
ดังนีๅ  
 3.แ การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

  องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย เด ฿ช ทคนิคSWOT ม วิคร ะห์จุดขใง จุดออน อก ส     
ละอุปสรรค฿นก รพัฒน ต  บลย งช  ย พืไอประมินศักยภ พละอก สก รพัฒน  ดังนีๅ 
  จุดขใง (Strength) 
  แ. ต  บลย งช  ย มีระบบชลประท นครอบคลุมทัๅงพืๅนทีไต  บล ซึไงมีคลองชลประท นส ยหลักถึง 
็ ส ย ประช ชนจึงส ม รถท  ก รกษตรเด ตลอดทัๅงปี 
  โ. ต  บลย งช  ย มีถนนทีไ฿ช ฿นก รคมน คมละก รขนสงพืชผลท งก รกษตรครอบคลุมทัๅง
พืๅนทีไต  บล  
  3. ประช ชนมีวิถีชีวิตคล  ยคลึงกัน ขนบธรรมนียมประพณีบบอย งดียวกนัละป็นสงัคม
ชนบททัๅงต  บล จึงเมกิดปญัห คว มหลืไอมลๅ  กันท งสงัคม 
  ไ. องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย มีครงสร  งก รบริห รง นทีไเมซับซ อน มีก รบงง นป็น
สัดสวน มีก รมอบอ  น จ฿นก รตัดสิน฿จของผู บริห ร ท  ฿ห ก รปฏิบัติง นป็นเปด วยคว มรวดรใว มีก รน  
ระบียบ กฎหม ยม ฿ช ป็นหลักยึดถือปฏิบัติท  ฿ห ก รปฏิบัติง นมีคว มปรง฿สส ม รถตรวจสอบเด  
  จุดออน (Weakness) 

  แ. ต  บลย งช  ย มีคูคลองทีไชืไอมตอกับคลองชลประท นส ยหลักมีจ  นวนม ก ฿นก รพัฒน คู
คลอง฿ห เด ม ตรฐ นจึงมีข อจ  กัดด  นงบประม ณ 
  โ. ถนนทีไ฿ช ฿นก รขนสงพืชผลท งก รกษตรสวน฿หญจะป็นถนนทีไผ นน  เร สวน ซึไงมีสภ พ
ป็นถนนลูกรัง จึงมักกิดปัญห ก รทรุดตัวสียห ย ป็นหลุม ป็นบอ฿นฤดูฝน 
  ใ. ระดับก รศึกษ ของประช ชน฿นต  บลยงัอยู฿นกณฑ์ทีไต องเด รับก รพัฒน  
  ไ. หนวยง น฿ห บริก รด  นส ธ รณสุขยงัมีเมพียงพอ 
  5. ทรัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อมถูกท  ล ยดยคน฿นท องถิไนละ฿กล คียง 
  6. องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย มีงบประม ณ฿นก รพัฒน ต  บลอย งจ  กัด  
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  โอกาส (Opportunity) 
๑.รัฐบ ลมีนยบ ยรงดวน฿นก รสงสริม฿ห มีก รบริห รจัดก รนๅ  อย งบูรณ ก รละรงรัดก ร

ขย ยขตพืๅนทีไชลประท นสงสริม฿ห ประช ชนข  ถึงหลงงินทุน ยกระดับร ค สินค  กษตร ละก รพัฒน 
ระบบประกันสุขภ พ 
  โ.ยุทธศ สตร์จังหวัดอ งทอง ด  นก รพัฒน คุณภ พชีวิตละพัฒน ชุมชน฿ห น อยู เด ก  หนด
กลยุทธ์ ก รสริมสร  ง฿ห ประช ชนมีพฤติกรรมสุขภ พทีไถูกต องหม ะสมละพัฒน ระบบบริก รสุขภ พ฿ห เด 
คุณภ พละม ตรฐ น 
  ๓. หลักปรัชญ  ศรษฐกิจพอพียง ท  ฿ห อืๅอตอก รขับคลืไอนเปสูก รป็นชุมชนน อยู 
  ไ. นยบ ยของรัฐสนับสนนุ฿ห ประทศเทยข  สูประช คมศรษฐกิจอ ซียน ท  ฿ห มีอก ส฿นก ร
จ  หน ยสินค   ละบริก รนกัทองทีไยวสงูขึๅน 
 

อุปสรรค (Threat) 
แ.ครงสรຌางประชากรกลุมผูຌสูงอายุมีนวนຌมสูงขึๅน ท า฿หຌตຌองมีการตรียมความพรຌอม฿นดຌาน

สวัสดิการของผูຌสูงอายุ ชน รายจายดຌานสุขภาพ บีๅยยังชีพ ทีไอยูอาศัยฯ 

  โ.ค ครองชีพทีไสูงขึๅน ท  ฿ห กิดคว มผันผวนของร ค สินค  อุปภค บริภคชน นๅ  มันข  วส ร 
อ ห รห ง ย รักษ รค  ฯลฯ 
  ใ.ความผันผวน ความเมมีสถียรภาพดຌานราคาสินคຌากษตร฿นตลาดลกท า฿หຌกษตรกรประสบ
ภาวะความสีไยงอยูตลอดวลา 
  ไ.ภ วะทีไอุณหภูมิดยฉลีไยของลกสูงขึๅน ซึไงป็นส หตุทีไท  ฿ห ภูมิอ ก ศปลีไยนปลง กิดภ วะ
ลกร อนอ จจะน  เปสูก รปลีไยนปลง ป็นผล฿ห กิดภัยท งธรรมช ติ ชน อุทกภัย ว ตภัย  ละภัยล ง ป็นต น 
  5.ปัญห คว มขัดย งท งก รมือง฿นระดับช ติ สงผลกระทบด  นศรษฐกิจฐ นร ก ละท  ฿ห 
กิดคว มตกยกกัน฿นสังคม 

 

  สรุปผลการวิเคราะห์ 
  จ กผลก รวิคร ะห์ปัญห คว มต องก รของประช ชน฿นต  บลย งช  ย  ละก รวิคร ะห์
ศักยภ พก รพัฒน ฿นปัจจุบันละอก สก รพัฒน ฿นอน คต เด ดังนีๅ 
  แ. ต  บลย งช  ย ควรพัฒน ด  นครงสร  งพืๅนฐ นละพัฒน ระบบสงนๅ  ระบ ยนๅ  ฿นพืๅนทีไท  
ก รกษตร฿ห เด ม ตรฐ น พืไอ฿ห ประช ชนซึไงสวน฿หญประกอบอ ชีพท  น มีนๅ  ส  หรับก รท  น  ละถนนทีไเด 
ม ตรฐ นส  หรับขนสงพืชผลท งก รกษตร ซึไงจะป็นปัจจัยพืๅนฐ นส  หรับก รประกอบอ ชีพของประช ชน ละ
จะสงผล฿ห ศรษฐกิจของต  บลย งช  ย มีนวน มทีไดีขึๅน฿นอน คต 
  โ. ต  บลย งช  ย ควรพัฒน คุณภ พชีวิตของประช ชน ดยก รสนับสนุนระบบก รศึกษ  
สนับสนุนก ร฿ห บริก รด  นส ธ รณสุข สงสริม฿ห ผู สูงอ ยุ ผู พิก ร ละผู ด อยอก ส มีคุณภ พชีวิตทีไดีขึๅน พืไอ฿ห 
น  เปสูสังคมทีไมีคุณภ พละป็นชุมชนน อยู 
  ใ. องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ควรพัฒน ละสงสริมระบบก รบริห รจัดก รขององค์กร 
ดยยึดหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี  พืไอ฿ห ส ม รถบริห รจัดก รงบประม ณทีไมีอยูอย งจ  กัด฿ห กิด
ประยชน์สูงสุดกับประช ชน 
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 3.2 การประเมินการน าผนพัฒนาเปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
จ กก รด  นินง นต มผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย  ฿นรอบปีงบประม ณ       

พ.ศ. โ5ไ7  สรุปผลก รพัฒน เด ดังนีๅ 
  ปีงบประม ณ พ.ศ.โ5ไ7  ครงก ร฿นผนพัฒน ทัๅงหมดจ  นวน  190  ครงก ร งบประม ณ  
46,490,800.-บ ท  ครงก รทีได  นินก รจริง  82  ครงก ร  ฿ช งบประม ณทัๅงหมด  18,497,179.12.- บ ท  
คิดป็นร อยละ  43.15  ของครงก รต มผนพัฒน  ละสรุปครงก รทีได  นินก ร  ละงบประม ณ               
ยกต มยุทธศ สตร์ก รพัฒน   เด ดังนีๅ 
 
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาที 
อนุมัติ เบิกจาย 

1.ด  นสังคมละคุณภ พชีวิต 13,222,800.00 12,881,394.45 

2.ด  นศรษฐกิจ 110,000.00 - 

3.ด  นครงสร  งพืๅนฐ น 26,771,000.00 3,247,960.00 

4.ด  นก รพัฒน ด  นผังมืองทรัพย กรธรรมช ติ ละสิไงวดล อม 160,000.00 - 

5.ด  นก รบริห รจัดก รทีไดี 6,092,000.00 2,326,824.67 

6.ด  นก รพัฒน ต มนยบ ยรัฐบ ล ละยุทธศ สตร์ก รพัฒน จังหวัด 135,000.00 41,000.00 

รวมทัๅงสิๅน 46,490,800.00 18,497,179.12 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2557 

ชื่อโครงการ  (บาที  
ดຌานสังคมละคุณภาพชีวิต 

1. ป้องกันรคพิษสุนัขบ             79,000.00  
2. พัฒน ง นส ธ รณสุขมูลฐ น฿นขต อบต.         110,000.00  

3. บริก รพทย์ฉุกฉิน         144,000.00  

4. ปรับปรุงซอมซมศูนย์พัฒน ดใกลใก           60,000.00  
5. อ ห รกล งวัน ละอ ห รสรมิ ินมี      2,397,398.25  

6. สนับสนุนกิจกรรมต งๆ ของดใกนักรียน           55,770.00  

7. จัดง นประพณีวันสงกร นต ์           12,364.00  
8. ง นสนับสนุนง นรัฐพิธีต งๆ         175,391.00  

9. สงคร ะห์บีๅยยังชีพผู สูงอ ยุ ผู พิก ร      9,331,400.00  

10. สงคร ะห์บีๅยยังชีพผู ปຆวยอดส ์             6,000.00  
11. ขงขันกีฬ ประจ  ต  บล         178,818.00  

12. ครงก รจดัห ซืๅออุปกรณ์กีฬ            99,614.00  

13. ครืไองออกก  ลังก ยกล งจ ง           69,935.20  
14. จัดซืๅอหนังสือพิมพ์ประจ  หมูบ  น         121,210.00  

15. ครงก รจดัท  ป้ ยประช สมัพันธ์           50,494.00  
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ดຌานโครงสรຌางพืๅนฐาน 

16. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 2 จดุริไมต นบ  นน ยละออง ศึกษ ช ติ สิๅนสดุถนนล ดย งคลอง 7 ซ  ย 1 ขว          179,500.00  

17. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 5 จดุริไมต นถนนล ดย งส ยศรีกญุชร - ห วยร ชคร ม สิๅนสดุถนน ค.ส.ล.ดมิ         157,700.00  
18. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 6 จดุริไมต นถนนส ยคลองขุด ค  หย ด สิๅนสดุบ  นน งประทือง ลใกขตร์         211,700.00  

19. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 7 จดุริไมต นถนนส ยคลองขุด ค  หย ด สิๅนสดุบ  นน งส  อ ง จันทร์ง ม         141,000.00  

20. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 7 จดุริไมต นบ  นน งส  รวย ชมหมวก สิๅนสุดบ  นน งชลอ บุญสใง           71,900.00  
21. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 8 จุดริไมต นบ  นน ยจ  นง ก วอร ม สิๅนสุดบ  นน ยมะลิ จันทร์ง ม ละน งประหยัด ทองชันลุก         270,380.00  

22. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 8 จดุริไมต นถนนส ยอนต ม น พธิ์อน สิๅนสุดบ  นน ยพัด ฉัตรทีไยง           85,880.00  

23. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 9 จดุริไมต น รงสีข  วชุมชน ชืไอม หมู 1 ต.ร  มะสัก         158,600.00  
24. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 11 จุดริไมต นบ  นน งปร ณี ครองตน สิๅนสุดบ  นน ยประจวบ ถืไอนทอง         123,800.00  

25. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 11 จุดริไมต นถนนบ  นน ยสมศักดิ์ พลอยสง สิๅนสุดบ  น น.ส.ณัฐวรรณ ชืไนอ รมณ์           66,300.00  

26. กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 11 จุดริไมต นถนน ค.ส.ล.ดิม สิๅนสุดบ  นน งระวง อยูสะอ ด           52,300.00  
27. ปรับปรุงถนนดินผิวจร จรลงลูกรัง หมู 1 จุดกอสร  งบ  นน ยฉล ด สุทนต์ สิๅนสุดบ  นน งศรีนวน ทองดง 
พร อมว งทอระบ ยนๅ   จุดว งทอบ  นน ยฉล ด สุทนต ์

        169,000.00  

28. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 2 จุดริไมต นน น ยพยูร ดชคง สิๅนสุดน น งบุบผ  ล  ฿ย           12,100.00  

29. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 2 จุดริไมต นบ  นน ยสวง พิไมพูล สิๅนสดุคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4           46,040.00  

30. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 3 จุดริไมต นสะพ น ค.ส.ล. หนองรง สิๅนสดุน น ยต บ งินสุวรรณ ์           29,900.00  
31. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 5 จุดริไมต นน น งประทีป บุญสง ท งเปทุงต ถ น           47,800.00  

32. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 6 จุดริไมต นน น ยณรงค์ ดชฟุ้ง สิๅนสุดน น ยสมกียรติ ง มวลิัย           39,200.00  

33. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 7 จุดริไมต นคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 สิๅนสุดบ  นน ยผอญิ พชรพวง           26,100.00  
34. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 8 จุดริไมต นน น ยจ  นียร ทองชันลุก สิๅนสดุน น ยส  รวย พใงอ  เพ           37,300.00  

35. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 9 จุดซอมซมถนนภ ย฿นหมูบ  น ละเหลท งถนน ค.ส.ล.           14,900.00  

36. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 10 จุดริไมต นน น ยส  น  สุก฿ส สิๅนสุดน น ยถนุ ขียวก ว           27,100.00  
37. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 11 จุดริไมต นบ  นน งวง คงค   สิๅนสุดน น งรณู สุขสถ น           12,100.00  

38. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 11 จุดริไมต นถนน ค.ส.ล. สิๅนสดุบ  นน งช  รือง ดอกอุบล             7,400.00  

39. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 11 จุดริไมต นน น ยสมบญุ หุ มพ สิๅนสุดน น ยชิด ชมพ           21,400.00  
40. ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 11 จุดริไมต นน น ยขัน ทองพูล สิๅนสุดคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4           17,700.00  

41. ซอมซมถนนด วยหินคลุก หมู 1 จุดซอมซมภ ย฿นหมูบ  น           39,200.00  

42. ซอมซมถนนด วยหินคลุก หมู 4 จุดซอมซมภ ย฿นหมูบ  น         323,100.00  
43. ซอมซมถนนด วยหินคลุก หมู 10 จุดซอมซมภ ย฿นหมูบ  น         171,000.00  

44. กอสร  งสะพ นหลใก หมู 1 ข  มคลอง 7 ซ  ย 1 ขว  บ  นน งฉลียว ง มสมบุญ           77,100.00  

45. กอสร  งสะพ นหลใก หมู 3 จุดกอสร  งบ  นน ยอ นนท์ ต ระก          299,800.00  
46. ปรับปรุงสะพ นหลใก หมู 2 ข  มคลองระบ ย 1 ขว  ิบ  นน งส  รองี             7,400.00  

47. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 1 จุดตดิตัๅงบ  นน งสุด ค นนท์             6,560.00  

48. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 1 จุดตดิตัๅงบ  นน ยสวย กตุก ว             3,280.00  
49. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 1 จุดตดิตัๅงบ  นน ยช อย ชูอินทร์             3,280.00  

50. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 1 จุดตดิตัๅงบ  นน งส ย จุ ยประช              3,280.00  

51. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 10 จุดติดตัๅงท งยกบ  นน ยผอิญ นิไมอนันต์             3,280.00  
52. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 10 จุดติดตัๅงท งยกซอยบ  นน ยบุญล ฉไ  ฉลียว             3,280.00  

53. ติดตัๅงกระจกค ง หมู 10 จุดติดตัๅงท งยกบ  นน งสมจิตร มีสกุล             3,280.00  

54. ติดตัๅงสัญญ ณเฟกระพริบ หมู 5 หน  วัดศรีกุญชร           38,000.00  
55. ติดตัๅงสัญญ ณเฟกระพริบ หมู 9 บ  นน ยจรียน มืองปฐม           19,000.00  
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56. ติดตัๅงสัญญ ณเฟกระพริบ หมู 9 บ  นน งกุหล บ สบ ย           19,000.00  

57. ติดตัๅงสัญญ ณเฟกระพริบ หมู 10 จุดติดตัๅงบ  นน งวิม รี สงวนพันธุ์           19,000.00  

58. ติดตัๅงสัญญ ณเฟกระพริบ หมู 10 จุดติดตัๅงบ  นน ยผอิญ นิไมอนันต์           19,000.00  
59. ขุดลอกคูน  หมู 2 จุดริไมต นน น ยพยูญ ดชคง สิๅนสุดน น งบุบผ  ล  เย             4,760.00  

60. ขุดลอกคูน  หมู 2 จุดริไมต นน น ยสมบตั ิน คยศ สิๅนสดุน น ยสวง พิไมพูน           24,290.00  

61. ขุดลอกคูน  หมู 3 จุดริไมต นบ  นน งส ลีไ ซต  สิๅนสุดขตหมู 1           93,270.00  
62. ว งทอระบ ยนๅ   หมู 5 ท  ยคลองท หยง ติดถนน ค.ส.ล.             6,000.00  

63. ว งทอระบ ยนๅ   หมู 7 จุดกอสร  งหลังรงรยีนวัดงิๅวร ย           17,700.00  

64. ว งทอระบ ยนๅ   หมู 7 จุดกอสร  งน น ยมนตร ีก วบวร           14,000.00  
65. กอสร  งบ นปดิ-ปิด หมู 9 จุดกอสร  งน น ยสุวรรณ ปั้นทรพัย์ ิคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4)           33,000.00  

66. กอสร  งบ  นปดิ-ปิด หมู 10 จุดกอสร  งน น ยส  น  สุข฿ส ิติดขต ต.ค  หย ดี           33,000.00  

ดຌานบริหารจัดการที่ดี 

67. ฝຄกอบรม สัมมน ของพนักง นละสม ชิกสภ  อบต.         307,924.00  

68. ครงก รศึกษ ตอระดับปรญิญ ตร ี             5,700.00  

69. ครงก รรับก รตรวจยีไยมของสวนร ชก ร             3,995.00  
70. จัดซืๅอวัสดุส  นักง น วัสดุคอมพิวตอร์ วัสดุเฟฟ้ ละวิทยุ วัสดุย นพ หนะขนสง ละวัสดุชืๅอพลิงนๅ  มันหลอลืไน         383,091.60  

71. ครงก ร จัดซืๅอครุภณัฑ์ของ อบต.ย งช  ย         124,700.00  

72. ครงก รปรับปรุงซอมซมครุภัณพ์ของ อบต.           63,237.40  
73. ครงก รถมทีไกอสร  งทีไท  ก ร อบต.         186,800.00  

74. ซอมซมย นพ หนะละขนสง ของ อบต.ย งช  ย                800.00  

75. กอสร  งซุ มท งข   อบต.ย งช  ย           70,000.00  
76. ประช คมหมูบ  นละต  บล           49,940.00  

77. ครงก รดูลป้องกัน ละบรรท ส ธ รณภัย      1,105,036.67  

78. อุดหนุนก รด  นินก รของศนูย์รวมข อมลูข วส รก รจดัซืๅอจัดจ  ง           23,650.00  
79. ครงก รจดัท  ผนทีไภ ษ ี             1,950.00  

ดຌานพัฒนาตามนโยบาย ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

80. อุดหนุนทีไท  ก รปกครองอ  ภอพธิ์ทอง             6,000.00  
81. อุดหนุนหล ก ช ดจังหวัดอ งทอง             5,000.00  

82. ก รขงขันกีฬ ท องถิไนท องทีไสัมพันธ์           30,000.00  

รวม   18,497,179.12  

ข อมูล ณ 27/04/2558 
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

ก รปฏิบัติง นครงก รต งๆ ฿นชิงปริม ณ  มีผลก รด  นินง นคิดป็นร อยละ 43.15 ของครงก ร 
ทีไบรรจุเว ฿นผนพัฒน ฿นปีงบประม ณ พ.ศ. โ5ไ็ ซึไงก รด  นินง นครอบคลุม฿นด  นก รพัฒน  จะหในเด ว มีก ร
พัฒน ครอบคลุม฿นทุกพืๅนทีไ ละครอบคลุมยุทธศ สตร์ทุกด  น ดยฉพ ะอย งยิไงก รตระหนัก ละ฿ห คว มส  คัญกับ
ง นด  นบริก รชุมชนละสังคม ก รมุงพัฒน ละยกระดับคุณภ พชีวิตของประช ชน สงสริมสนับสนุนก รรียนรู ของ
ย วชนดยสนับสนุนกิจกรรมด  นก รศึกษ  นักรียน นักศึกษ  สนับสนุนง นด  นกีฬ  ก รสืบทอดละสงสริม
ประพณี ทัๅง฿นระดับท องถิไน ละระดับช ติ ก ร฿ห คว มส  คัญ฿นก รอนุรักษ์ทรัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อม 
นอกจ กนัๅน฿นด  นก รบริห รจัดก รองค์กรยังเด พัฒน บุคล กรขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ฿ห มีคว มรอบรู  
ละมีศักยภ พ฿นก รปฏิบัติง น รวมถึงก รจัดก รองค์กร฿ห ทันสมัยหม ะกก รประส น ร ชก รอีกด วย 
นอกหนือจ กทีไกล วม ล ว ด  นครงสร  งพืๅนฐ นซึไงยังป็นภ รกิจหลักทีไองค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ต องดูล
รับผิดชอบตใมพืๅนทีไต  บลย งช  ย 
  นับเด ว ผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ฉบับทีไผ นม เด มีผลด  นินก ร฿นชิงคุณภ พ
฿นระดับทีไดี ละจะมุงมัไนพัฒน ต  บลย งช  ย ฿ห ดียิไงขึๅนตอเป 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 255็ 
ตามผนพัฒนาสามปี 255็ - 255้ 
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สวนที่ 3  การน าผนพัฒนาสามปีเปสูการปฏิบัติ 
-------------------------- 

 

3.แ  นวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามผนยุทศาสตร์การพัฒนา 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย  เด ก  หนดวิสัยทัศน์เว ว  ต าบลยางชຌายนาอยู  สูสังคม
คุณภาพ  ละเศรษฐกิจยั่งยืน ซึไงมีนืๅอห ครอบคลุมทีไสดง฿ห หในถึงก รขับคลืไอนก รพัฒน พืไอ฿ห กิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุ
ทัๅงประสิทธิภ พละประสิทธิผล ซึไงกิดจ กก รก  หนดยุทธศ สตร์ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ทีไสอดคล องกับ
ยุทธศ สตร์จังหวัดอ งทอง ยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์กรปกครองสวนท องถิไน฿นขตจังหวัด ละสอดคล องกับพันธกิจ 
ป้ ประสงค์ ละนวท งก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย คือมีก รสงสริมพัฒน คุณภ พชีวิตของประช ชน 
เด ก ก รพัฒน ระบบศรษฐกิจ ละครงสร  งพืๅนฐ น ระบบส ธ รณูปภค สงสริมกระบวนก รบริห รจัดก รขององค์กร
ดยยึดหลักก รบริห รจัดก รบ  นมืองทีไดี ซึไงท  ฿ห คุณภ พชีวิตของประช ชน฿นต  บลย งช  ยน อยู 
 
พันธกิจ  
 เด ก  หนดพันธกิจ ทีไสอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ประกอบด วย ใ 
พันธกิจ ละน  เปสูป้ ประสงค์ ละนวท งก รพัฒน ฿นพืๅนทีไ  พันธกิจมีคว มสอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน ละ
น  เปสูป้ ประสงค์ละนวท งก รพัฒน  ดังนีๅ 
 
 3.2.แ ยุทธศาสตร์ที ่แ การพัฒนาสังคม ละคุณภาพชีวิต  จ  นวน แ พันธกิจ ประกอบด วย 
   พันธกิจที่ แ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหຌมีความพรຌอมทัๅงกายละใจ  มุงสูสถาบัน
ครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนเขຌมขใง ละเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ด ารงเวຌซึ่งเอกลักษณ์ละศิลปวัฒนธรรม 
   มีคว มสอดคล องน  เปสูป้ ประสงค์พืไอยกระดับคุณภ พชีวิตของประช ชน ด  นก รศึกษ  
ส ธ รณสุข สังคมสงคร ะห์ ศิลปวัฒนธรรม ละนันทน ก ร พืไอพัฒน สูสังคมทีไมีคุณภ พ  ดยมีคว มสอดคล องกับ
ยุทธศ สตร์ก รพัฒน  ซึไงป็นก รยกระดับคุณภ พชีวิตของประช ชน ฿นด  นต งๆ ดยมีนวท งก รพัฒน ทีไครอบคลุม 
 
 3.2.2 ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดຌานบริหารจัดการ จ  นวน แ พันธกิจ ประกอบด วย 
   พันธกิจที่  2  พัฒนาละสงเสริมระบบการบริหารจัดการขององค์กร โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบຌานเมืองที่ดี 
  มีคว มสอดคล องน  เปสูป้ ประสงค์ คือองค์ก รบริห รสวนต  บล มีก รบริห รจัดก รทีไดีส ม รถ฿ห 
ส ธ รณะ฿ห กับประช ชนเด อย งมีประสิทธิภ พ ดยประช ชนมีสวนรวมต มหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี ดยมีคว ม
สอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน  ซึไงมีนวท งก รพัฒน ทีไน นสงสริมกระบวนก รมีสวนรวมของประช ชน ต มหลักก ร
บริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี ละพัฒน บุคล กร รวมเปถึงพัฒน สถ นทีไละอุปกรณ์฿นก รปฏิบัติร ชก ร เด อย งมี
ประสิทธิภ พ 
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 3.2.3 ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาตามนโยบายรัฐ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
จ  นวน แ พันธกิจ ประกอบด วย 
   พันธกิจที่  2  พัฒนาละสงเสริมระบบการบริหารจัดการขององค์กร โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบຌานเมืองที่ดี 

มีคว มสอดคล องน  เปสูป้ ประสงค์ คือองค์ก รบริห รสวนต  บลมีก รด  นินก รหรือ 
ประส นง นทุกภ คสวนร ชก รพืไอสงสริมสนับสนุน นวนยบ ยรัฐบ ล ละยุทธศ สตร์ก รพัฒน จังหวัดอ งทอง ดยมี
คว มสอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน  ซึไงมีนวท งก รพัฒน ทีไน นก รด  นินก ร ละสนับสนุน ประส นง นทุกภ ค
สวนร ชก ร จนเปถึงนยบ ยของรัฐบ ลทีไรงดวน฿นสถ นก รณ์ต งๆ ของประทศ 
 
 3.2.4 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจละโครงสรຌางพืๅนฐาน  จ  นวน แ พันธกิจ ประกอบด วย 
   พันธกิจที่  3  พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรຌางพืๅนฐานละระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานภายใตຌ
ความสมดุลของผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่งวดลຌอม 
   มีคว มสอดคล องน  เปสูป้ ประสงค์คือมีครงสร  งพืๅนฐ นละระบบส ธ รณูปภคทีไเด ม ตรฐ น
ครอบคลุมทุกหมูบ  น ละสงสริมก รประกอบอ ชีพ฿ห ประช ชน พืไอสร  งศรษฐกิจฐ นร กชุมชนทีไข มขใง ดยมีคว ม
สอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน  ซึไงมีนวท งก รพัฒน ทีไน นสงสริมระบบครงสร  งพืๅนฐ น ละส ธ รณูป ภค
ส ธ รณูปก รครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล 
 

 3.2.5 ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 
จ  นวน แ พันธกิจ ประกอบด วย 
   พันธกิจที่  3  พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรຌางพืๅนฐานละระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานภายใตຌ
ความสมดุลของผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่งวดลຌอม 
    มีคว มสอดคล องน  เปสูป้ ประสงค์ คือประช ชนมีสวนรวม฿นก รดูลรักษ ทรัพย กรธรรมช ติ
ละสิไงวดล อมรักษ คว มสมดุลของธรรมช ติละสิไงวดล อม ปรับปรุงสภ พวดล อมของชุมชน ละก รพิไมพืๅนทีไสีขียว  
ดยสอดคล องกับยุทธศ สตร์ก รพัฒน  ซึไงมีนวท งก รพัฒน ทีไน นสงสริม ก รอนุรักษ์ทรัพย กรธรรมช ติ ละฟ้ืนฟู
ทรัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อม 
 
เป้าประสงค์ 
 มีคว มส  คัญป็นอย งยิไงพืไอน  เปสูจุดมุงหม ยพืไอก รพัฒน ท องถิไน ิgoalsี  ป็นกรอบ฿นก รก  หนดตัวชีๅวัด 
ิKPIsี ละจะน  เปสูป้ หม ย ิtargetsี พืไอสงผล฿ห กิดนวท งก รพัฒน ท องถิไน  ดยเด ก  หนดป้ ประสงค์เว  5 
ป้ ประสงค์ มีคว มสอดคล องทัๅงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละนวท งก รพัฒน ท องถิไนคือ ป็นก รยกระดับคุณภ พชีวิตของ
ประช ชน ฿นด  นต งๆ รวมเปถึงพัฒน ครงสร  งพืๅนฐ น ระบบส ธ รณูปภค฿ห เด ม ตรฐ นครอบคลุมทุกหมูบ  น พร อม
กับ฿ห บริก รส ธ รณะ฿ห มีประสิทธิภ พ ดยประช ชนมีสวนรวมต มหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี   ละยังด  นินก ร
ประส นง นทุกภ คสวนร ชก รพืไอสงสริม สนับสนุนนวนยบ ยรัฐบ ล ละยุทธศ สตร์ก รพัฒน จังหวัด ซึไงท  ฿ห ก ร
ด  นินก รพัฒน ต  บลย งช  ยทุกนวท งพัฒน ท องถิไน มีคว มสอดคล องทัๅงพันธกิจ ละน  เปสูวิสัยทัศน์ทีไว          
ต าบลยางชຌายนาอยู  สูสังคมคุณภาพ  ละเศรษฐกิจยั่งยืน 
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นวทางการพัฒนา  
  นวท งก รพัฒน ป็นขใมทิศหรือส นท งทีไจะน  ฿ห กิดทิศท งทีไชัดจนว องค์ก รบริห รสวนต  บล ย ง
ช  ย จะมีนวท งก รพัฒน ท องถิไน฿ห สอดคล องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละป้ ประสงค์ ซึไงเด ก  หนดนวท งก รพัฒน ทีไ
สอดคล องละกิดคว มชืไอมยงกัน ยกต มยุทธศ สตร์ก รพัฒน  จ  นวน 5 ยุทธศ สตร์ เด ก 
 ยุทธศาสตร์ที่ แ  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต  มีนวท งก รพัฒน ทีไสอดคล องกับวิสัยทัศน์ ดยมี   
พันธกิจ ละป้ ประสงค์ ทีไมุงน นพัฒน  ละยกระดับคุณภ พชีวิตของประช ชน฿นทุกๆ ด  น ดังนีๅ 

1) สงสริมสนับสนุน฿ห ประช ชนมีสุขภ พพล น มัยทีไดี 
2) สงสริมสนับสนุนก รจัดก รศึกษ ฿ห ทัไวถึงท ทียมละมีประสิทธิภ พ 
3) สงสริมสนับสนุนก รอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรม ท  นุบ  รุงศ สน  ละ

กิจกรรมท งศ สน  
4) พัฒน สริมสร  งคุณภ พชีวิต ผู สูงอ ยุ ผู พิก ร ผู ปຆวยรคอดส์ ละผู ด อยอก ส 
5) สงสริมสวัสดิก ร ละนันทน ก ร 
6) สงสริมก รรับรู ข วส รของประช ชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาดຌานบริหารการจัดการที่ดี  มีนวท งก รพัฒน ทีไสอดคล องกับวิสัยทัศน์         
ดยมี พันธกิจ ละป้ ประสงค์ ทีไมุงน นสงสริมก รบริห รจัดก รขององค์กร ดยยึดหลักก รบริก รกิจก รบ  นมืองทีไดี 
ดังนีๅ 

1) ยึดหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีได ี
2) พัฒน บุคล กรของ อบต. 
3) พัฒน สถ นทีไละอุปกรณ์฿นก รปฏิบัติร ชก รของ อบต. 
4) สงสริมกระบวนก รมีสวนรวมของประช ชนต มหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี 
5) สนับสนุนก รป้องกันละบรรท ส ธ รณภัย 
6) อุดหนุนพืไอสริมสร  งประสิทธิภ พศูนย์รวมข อมูลจัดซืๅอจัดจ  งของ อปท.ระดับอ  ภอ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาตามนโยบายรัฐ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   มีนวท งก รพัฒน ทีไ
สอดคล องกับวิสัยทัศน์ ดยมี พันธกิจ ละป้ ประสงค์ ทีไมุงน นก รประส นง นระหว งหนวยง นทุกภ คสวนร ชก ร พืไอ
สนับสนุนนวนยบ ยรัฐบ ล ละยุทธศ สตร์ก รพัฒน จังหวัด ดยยึดหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี ดังนีๅ 

1) สงสริมสนับสนุน ก รก เขละป้องกันปัญห ย สพติด 
2) สงสริม สนับสนุน ก รด  นินก รต มนวท งนยบ ยรัฐบ ลละยุทธศ สตร์จังหวัดอ งทอง 
3) ด  นินก รหรือประส นง นทุกภ คสวนร ชก ร พืไอสงสริม สนับสนุนนวนยบ ยรัฐบ ล 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจละโครงสรຌางพืๅนฐาน  มีนวท งก รพัฒน ทีไสอดคล องกับวิสัยทัศน์ 
ดยมี  พันธกิจ ละป้ ประสงค์ ทีไมุงน นพัฒน ศรษฐกิจ ระบบครงสร  งพืๅนฐ น ส ธ รณูปภค ส ธ รณูปก ร฿ห 
ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล  ดังนีๅ 

1) สงสริมสนับสนุนก รประกอบอ ชีพของประช ชน 
2) พัฒน ส นท งคมน คม คว มปลอดภัยด  นก รจร จรละสะพ น฿ห ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล 
3) พัฒน ระบบสงนๅ  ระบ ยนๅ  ฿ห ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล 
4) พัฒน ด  นส ธ รณูปภคส ธ รณูปก ร฿ห ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม  มีนวท งก รพัฒน ทีไสอดคล อง
กับวิสัยทัศน์ ดยมี พันธกิจ ละป้ ประสงค์ ทีไมุงน น฿ห ประช ชนมีสวนรวม฿นก รดูลรักษ ทรัพย กรธรรมช ติละ
สิไงวดล อม ดังนีๅ 

1) ปลูกจิตส  นึก฿ห ประช ชนอนุรักษ์ทรัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อม 
2) พัฒน ฟืน้ฟูทรัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อม ละพัฒน ระบบบริห รจัดก รมลพิษอย งยัไงยืน 
3) สนับสนุนก รจัดท  ผังมืองรวมชุมชน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมอืงนาอยู สูสังคมเป็นสุข , 4 สงเสริมการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรม ถ่ินวีรชน ละการเกษตร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคมละคุณภาพชวีิต  , 2 การพัฒนาดຌานศิลปวัฒนธรรม

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รปอ้งกนัรคระบ ด฿นต  บลย งช  ย พืไอปอ้งกนัรคเข ลือดออก มกี รปอ้งกนัรค 150,000 150,000 150,000 11 หมูบ  น ประช ชนมสุีขภ พ ส  นักง นปลัด

ละ รคพษิสุนขับ   ฯลฯ ละควบคุม ฿นขต ต.ย งช  ย พล น มยัขใงรง
2 ครงก รพฒัน ง นส ธ รณสุขมลูฐ น฿นขต อบต. พืไอสนบัสนนุก รพฒัน สนบัสนนุ 110,000 110,000 110,000 ปลีะ 1 ครัๅง อสม.ส ม รถด  นนิ ส  นักง นปลัด

ส ธ รณสุขมลูฐ น งบประม ณด  นนิก ร ครงก รต งๆเด  
3 ครงก ร฿ห บริก รด  นส ธ รณสุข พืไอฝ้ ระวงัคบคุมรคติดตอ สนบัสนนุงบประม ณ 200,000 200,000 200,000 11 หมูบ  น ประช ชนเด รับคว ม ส  นักง นปลัด

 ฝ้ ระวงัควบคุมรคติดตอ ละบริก รพทย์ฉุกฉิน ฿นขตพืๅนทีไ ต.ย งช  ย (SRRT) ครงก ร SRRT สะดวกละปลอดภยั
ละบริก รพทย์ฉุกฉิน ฿ห บริก รก รพทย์ ฿นชีวติ ละสุขภ พ

ฉุกฉิน ทัๅง 11 หมูบ  น

460,000 460,000 460,000 

3 3 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย

1.1 นวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหຌประชาชนมสีุขภาพพลานามยัทีด่ี

ครงก ร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมละคุณภาพชวีิต

ทีไ

รวมงบประมาณนวทางที่ 1.1

รวมโครงการนวทางที่ 1.1
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ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รสนับสนุนอ ห รกล งวนัส  หรับดใกปฐมวยั พืไอสนับสนุนอ ห รกล งวนั ศพด.ทัๅง 3 หง 600,000 600,000 600,000 ปีละ 3 หง ดใกปฐมวยัเด ท น สวนก รศึกษ 

฿ห ดใกปฐมวยั อ ห รกล งวนัฟรี
2 ครงก รพฒัน ครูละบคุล กรท งก รศึกษ ของศูนย์พฒัน พืไอสนับสนุน฿ห ครูละบคุล กร ครูละบคุล กรท ง 10,000 10,000 10,000 ครบทกุคน ครูละบคุล กร สวนก รศึกษ 

ดใกลใก ท งก รศึกษ เด พฒัน ทกัษะ ก รศึกษ  มีทกัษะ฿นก รสอน
3 ครงก รจัดห อ ห รสริม(นม) ฿ห กับศูนย์พฒัน ดใกลใก พืไอสนับสนุน฿ห ดใกลใกละ ศพด.ทัๅง 3 หง 896,000 896,000 896,000 ปีละ 6 หง ดใกลใกละนักรียน สวนก รศึกษ 

ละรงรียน นักรียนเด ดืไมอ ห รสริม(นม) ละรงรียน 3 หง มีสุขภ พขใงรง
4 ครงก รจัดห วสัดุง นบ  นง นครัวส  หรับศูนย์พฒัน พืไอจัดห วสัดุง นบ  นง นครัว ศพด.ทัๅง 3 หง 50,000 50,000 50,000 ปีละ 3 หง ศพด.ทัๅง 3 หง สวนก รศึกษ 

ดใกลใก ฿ห ศูนย์พฒัน ดใกลใก เด รับวสัดุพืไอ฿ช ง น
5 ครงก รจัดห ครืไองตงก ยส  หรับดใกปฐมวยั พืไอจัดห ครืไองตงก ยส  หรับ ศพด.ทัๅง 3 หง 50,000 50,000 50,000 ปีละ 3 หง ดใกปฐมวยัเด มีครืไอง สวนก รศึกษ 

ดใกปฐมวยั ตงก ยฟรี
6 ครงก รจัดห ครุภณัฑ์คอมพวิตอร์ส  หรับศูนย์พฒัน พืไอจัดห ครุภณัฑ์คอมพวิตอร์ ศพด.ทัๅง 3 หง 30,000 30,000 30,000 ปีละ 3 หง มคีรุภณัฑ์คอมพิวตอร์ สวนก รศึกษ 

ดใกลใก ฿ห ศูนย์พฒัน ดใกลใก ฿ช ฿นก รรียนก รสอน
7 ครงก รปรับปรุงศูนย์พฒัน ดใกลใก พืไอปรับปรุงศูนย์พฒัน ดใกลใก ศพด.ทัๅง 3 หง 100,000 50,000 30,000 ปีละ 3 หง ศพด.ทัๅง 3 หง สวนก รศึกษ 

฿ห ถูกสุขลักษณะละปลอดภยั ถูกสุขลักษณะละปลอดภัย

8 ครงก รจัดซืๅอวสัดุเฟฟ ้฿ห กับศูนย์พฒัน ดใกลใก พืไอจัดซืๅอวสุัดเฟฟ ้฿ห  ศพด. ศพด.ทัๅง 3 หง 10,000 10,000 10,000 ปีละ 3 หง ศพด.มีวสัดุเฟฟ ้฿ช สวนก รศึกษ 

9 ครงก รอ ห รกล งวนัส  หรับดใกนักรียน พืไอ฿ห ดใกนักรียนมีอ ห ร นักรียน อนุบ ล 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปีละ 3 หง นักรียนเด รับอ ห ร สวนก รศึกษ 

กล งวนัรับประท นฟรี ถึงชัๅน ป. 6 กล งวนัฟรี
10 ครงก รสนับสนุนกิจกรรมของรงรียน พืไอสนับสนุนงบประม ณ รงรียนทัๅง 3 หง 60,000 60,000 60,000 ปีละ 3 หง ดใกเด รวมกิจกรรม สวนก รศึกษ 

฿นก รกิจกรรมต งๆ งิๅวร ย,ศรีกุญชร,ย งช  ย สริม฿นวนัดใกหงช ติ
ชน วนัดใกหงช ติ
ก รขงขันกีฬ นักรียน
ละกิจกรรมสริมทกัษะอืไนๆ
ฯลฯ

3,306,000 3,256,000 3,236,000 

10 10 10 

1.2 นวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหຌทัว่ถึงเทาเทียมละมปีระสิทธิภาพ

ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมโครงการนวทางที่ 1.2

ทีไ

รวมงบประมาณนวทางที่ 1.2



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รสนับสนุนกิจกรรมท งพระพทุธศ สน พืไอปน็ก รท  นุบ  รุง ด  นนิก รรวมกบัรงรียน 20,000 20,000 20,000 ครบทัๅง 3 ประช ชนเด มีจิต฿จ สวนก รศึกษ 

พระพทุธศ สน งิๅวร ย,ศรีกุญชร,ย งช  ย รงรียน จม฿สละบกิบ น
2 ครงก รสนับสนุนกิจกรรมก รอนุรักษป์ระพณี พืไอป็นก รอนุรักษ์ประพณีเทย ผู สูงอ ย ุผู น  หมูบ  น ละ 130,000 130,000 130,000 ร อยละ 70 เด รวมกันอนุรักษ์ สวนก รศึกษ 

ละวฒันธรรมเทย ชน วันสงกร นต์ วันลอยกระทง ประช ชน฿นต  บล ของผู สูง สืบทอดประพณีเทย
ฯลฯ อ ยุละ

ผู น  หมูบ  น

150,000 150,000 150,000 

2 2 2 

1.3 นวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนาละกิจกรรมทางศาสนา

ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

ทีไ

รวมงบประมาณนวทางที่ 1.3

รวมโครงการนวทางที่ 1.3



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รสงคร ะห์บีๅยยังชีพผู ปຆวยอดส์ บีๅยยังชีพผู ปຆวยอดส์ สนับสนุนบีๅยยังชีพ 24,000 24,000 24,000 ปลีะ 2 ร ย ผู ทีไอยู฿นกณฑ์เด รับ ส  นักง นปลัด

ผู ปຆวยอดส์ บีๅยยังชีพทกุร ย

2 ครงก รชวยหลือผู ด อยอก ส  ละผู พกิ ร พืไอชวยหลือผู ด อยอก ส ฿ห ก รชวยหลือผู ด อย 300,000 300,000 300,000 ร อยละ 80 ผู ด อยอก สมคุีณภ พ ส  นักง นปลัด

ละสงสริมสวสัดิก รด  นต งๆ อก ส฿นต  บลย งช  ย ของผู ด อย ชีวติทีไดีขึๅน
ชน จัดตัๅงศูนย์สงคร ะห์ อก ส
ผู สูงอ ยุ  , ผู ด อยอก สต งๆ
รวมถึงก รจัดซืๅอจัดห สิไงจ  ปน็
ชน จัดท  สิไงอ  นวยคว มสะดวก
ละสิไงจ  ปน็ทีไข ดหลือ ฯลฯ

3 ครงก รจัดตัๅงกองทนุสวสัดิก ร ละชุมชน พืไอสงสริม฿ห ชุมชน฿นต  บล จัดตัๅงกองทนุสวสัดิก ร 100,000 100,000 100,000 1 กองทุน ส ม รถชวย฿ห ส  นักง นปลัด

ย งช  ย มีกองทนุสวสัดิก ร ละชุมชน 1 กองฯ ประช ชนมีคุณภ พ
ละชุมชน พืไอสงสริม ชีวติทีไดีขึๅน
฿ห คน฿นชุมชนมีคุณภ พชีวติ
ทีไดีขึๅน

4 ครงก รจัดซืๅอส เฟฟ ้ ค.ส.ล. กผู ด อยอก ส พืไอจัดซืๅอส เฟฟ ้ ค.ส.ล. จัดซืๅอส เฟฟ ้ ค.ส.ล. 120,000 5,000 5,000 11 หมูบ  น ผู ด อยอก สเด รับ ส  นักง นปลัด

฿ห กผู ด อยอก ส ฿น ต.ย งช  ย ฿ห หมู 1 - 11 คว มสะดวก฿นก ร
฿ช เฟฟ ้

544,000 429,000 429,000 

4 4 4 

ทีไ

1.4 นวทางการพัฒนาเสริมสรຌางคุณภาพชวีิต ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌป่วยเอดส์ ละผูຌดຌอยโอกาส

ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมงบประมาณนวทางที่ 1.4

รวมโครงการนวทางที่ 1.4



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รขงขันกีฬ ระหว งหมูบ  น พืไอ฿ห ประช ชนมีสุขภ พ ประช ชน 150,000 100,000 100,000 ปลีะ 1 ครัๅง ประช ชนมีสุขภ พ สวนก รศึกษ 

ขใงรง ละมีคว มส มัคคี ฿นต  บลย งช  ย ขใงรง

2 ครงก รสนับสนุนอุปกรณ์กีฬ ประจ  หมูบ  น พืไอ฿ห มีอุปกรณ์กฬี ประจ  หมูฯ ทกุหมูบ  น 100,000 100,000 100,000 2 ครัๅง ประช ชนมีอุปกรณ์กีฬ สวนก รศึกษ 

ละฝຄกซ อม มีอุปกรณ์กีฬ  1 ชุด เว ลน ร งก ยขใงรง

3 ครงก รจัดซืๅอครืไองออกก  ลังก ยกล งจ ง พืไอ฿ห ประช ชนมีสุขภ พ จดัซืๅอครืไองออกก  ลังก ย 200,000 100,000 100,000  3 ชุด ประช ชนสุขภ พ สวนก รศึกษ 

ขใงรง ละมีคว มส มัคคี กล งจ ง 3 ชุด ขใงรง

450,000 300,000 300,000 

3 3 3 

ทีไ
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมงบประมาณนวทางที่ 1.5

รวมโครงการนวทางที่ 1.5

1.5 นวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดกิาร ละนันทนาการ

ครงก ร วตัถุประสงค์



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รพฒัน ระบบส รสนทศ พืไอพัฒน ระบบส รสนทศ฿ห บริก ร จุด฿ห บริก ร 30,000 30,000 30,000 1 หง ประช ชนมีคว มรู ส  นักง นปลัด

ละ฿ห บริก รอินตอร์นใตต  บล ประช ชน ชนอินตอร์นใตฯลฯ อินตอร์นใตต  บล ทนัหตุก รณ์
2 ครงก รจัดซืๅอหนังสือพมิพป์ระจ  หมูบ  น พืไอ฿ห ประช ชนเด รับข อมูล จัดหนังสือพมิพ฿์ห ทกุ 100,000 100,000 100,000 ปลีะ 11 หง ประช ชนเด รับคว มรู ส  นักง นปลัด

ข วส รบ  นมืองปน็ปจัจุบนั หมูบ  น
3 ครงก รประช สัมพนัธข์อง อบต.ย งช  ย พืไอพิไมชองท งก รรับข อมูล จดัท  สืไอประช สัมพันธ์ 15,000 15,000 15,000 ปลีะ 1 ครัๅง ประช ชนเด รับข อมูล สวนก รคลัง

ข วส รจ กหนวยง นร ชก ร ครงก รต งๆ ของ อบต. ข วส รพิไมขึๅน
4 ครงก รพฒัน หลงรียนรู ฿นชุมชน พืไอสนับสนุน฿ห ชุมชนมีหลง สนับสนุน 50,000 40,000 30,000 ปลีะ 1 ครัๅง ประช ชนเด มีหลง ส  นักง นปลัด

รียนรู ประจ  ตละชุมชน สงสริมหลงรียนรู ค นคว  ห คว มรู 
ชน ทีไอ นหนังสือพมิพ ์
ศูนย์ก รรียนรู ชุมชน ฯลฯ

195,000 185,000 175,000 

4 4 4 

5,105,000 4,780,000 4,750,000 

26 26 26 

ทีไ

รวมงบประมาณนวทางที่ 1.6

รวมโครงการนวทางที่ 1.6

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

1.6 นวทางการพัฒนาสงเสริมการรับรูຌขาวสารของประชาชน

ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมอืงนาอยู สูสังคมเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 การบริหารจัดการทีด่ี

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รก รจัดก รลือกตัๅง พืไอจัดก รลือกตัๅงน ยก อบต. จัดก รลือกตัๅง 500,000 200,000 200,000 ด  นกิ ร ส.อบต.,น ยกฯ ส  นักง นปลัด

สม ชิกสภ  อบต.กรณีต  หนง มืไอ น ยกฯ , ส.อบต. ทุกครัๅงกรณี ทีไลือกตัๅงกรณีต  หนง
ว งลง กรณีมตี  หนงทีไว งลง ต  หนงว ง ทีไว งลง

2 ครงก รจัดท  ว รส รสรุปผลก รด  นนิง นประจ  ปขีอง อบต. พืไอจัดท  ว รส รสรุปผลก ร จัดท  ว รส รประช สัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 ปลีะ 1 ครัๅง ประช ชนเด รับทร บ ส  นักง นปลัด

ด  นนิง นประจ  ปขีอง อบต. ผลก รด  นินง นประจ  ปี ผลก รด  นนิง น

3 ครงก รรับก รตรวจยีไยมของสวนร ชก ร พืไอด  นินก รรับก รตรวจยีไยม จัดก รรับรองก ร 30,000 30,000 30,000 ทกุครัๅงทีไ เด รับทร บข อก เข ส  นักง นปลัด

ของสวนร ชก ร ตรวจยีไยมของสวน มีก รตรวจ ละนวท งปฏบิติั
ร ชก ร ยีไยม ทีไถูกต อง

4 ครงก รจัดง นรัฐพธิี พืไอด  นินก รจัดง นรัฐพธิี จัดง นรัฐพธิี 300,000 300,000 300,000 ปลีะ 3 ครัๅง พนักง น สวนต  บล ส  นักง นปลัด

เด ก วันฉลิมพระชนมพรรษ ฯ ผู น  ชุมชน ละ
พระบ ทสมดใจพระจ  อยูหวั ประช ชนเด รวมกัน
พระบรมร ชินีน ถ , สดงคว มจงรักภกัดี
วนัปยิมห ร ช ฯลฯ

850,000 550,000 550,000 

4 4 4 

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.1

รวมโครงการนวทางที่ 4.1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย

2.1 นวทางการพัฒนายึดหลักการบริหารกิจการบຌานเมอืงทีด่ี

ทีไ ครงก ร/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารการจัดการทีด่ี



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รฝຄกอบรม ละศึกษ ดูง น พืไอพฒัน บคุล กรของ อบต. จัดอบรม ละศึกษ ดูง น 500,000 500,000 500,000 ปลีะ 1 ครัๅง บคุล กรของ อบต. ส  นกัง นปลัด

฿ห มีประสิทธภิ พ฿นก รปฏบิติั ผู บริห รฯ ,ส.อบต., เด รับประสบก รณ์
หน  ทีไฯ พนักง น อบต. พิไมม กขึๅน

2 ครงก รจัดสงบคุล กรข  อบรมสัมมน พืไอสนับสนุน฿ห บคุล กรของ จัดสงผู บริห รฯ 200,000 200,000 200,000 ร อยละ 90 บคุล กรของ อบต. ส  นกัง นปลัด

อบต.มีคว มรู ละคว มช  น ญ ส.อบต.ละพนักง นฯ ของบุคล กร เด รับประสบก รณ์
฿นก รปฏบิติัหน  ทีไ ข  อบรมสัมมน ฿นสังกัด พิไมม กขึๅน

700,000 700,000 700,000 

2 2 2 

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.2

รวมโครงการนวทางที่ 4.2

2.2 นวทางการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัตงิานใหຌมปีระสิทธิภาพละประสิทธิผล

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รจัดซืๅอวสัดุของ อบต.ย งช  ย พืไอจัดห วสัดุต งๆ ทีไ฿ช ฿น จัดซืๅอวสัดุจ  ปน็ 700,000 700,000 700,000 ร อยละ 80 สวนต งๆ มีวสัดุ กองคลัง
ง นของ อบต.ย งช  ย ชน ส  นักง นปลัด, ของงบประม ณ จ  ปน็เว ฿ช ปฏบิติั
วสัดุส  นักง น,คอมพิตอร์ กองคลัง,กองช ง ทีไจดัซืๅอวสัดุ ง น฿นหน  ทีไต งๆ
,เฟฟ ้ละวิทย,ุย นพ หนะขนสง ,สวนก รศึกษ ฯ
,ชืๅอพลิงนๅ  มันหลอลืไน ฯลฯ

2 ครงก รจัดซืๅอครุภณัฑ์ของ อบต.ย งช  ย พืไอจัดห ครุภณัฑ์ส  นักง น จัดซืๅอครุภณัฑ์จ  ปน็ 100,000 100,000 100,000 ร อยละ 80 สวนต งๆ มีครุภณัฑ์ กองคลัง
฿ห พยีงพอตอง นทีไท  ของงบประม ณ จ  ปน็เว ฿ช ปฏบิติั

ทีไซืๅอครุภณัฑ์ ง น฿นหน  ทีไต งๆ
3 ครงก รซอมซมวสัดุ ครุภณัฑ์ของ อบต.ย งช  ย พืไอบ  รุงวสัดุครุภณัฑ์฿ห ตรวจชใค 80,000 80,000 80,000 ร อยละ 80 ครุภณัฑ์มสีภ พ฿ช ง น กองคลัง

ส ม รถ฿ช ง นเด มีประสิทธภิ พ ละซอมบ  รุง ของครุภัณฑ์ เด สะดวก
ชน คอมพวิตอร์ , รถยนต์ ครุภณัฑ์ทีไช  รุด ทีไช  รุด
ตຍะก  อีๅส  นักง น ฯลฯ

4 ครงก รปรับปรุงภมูิทศัน์ทีไท  ก ร อบต.ย งช  ย พืไอปรับปรุงภมูิทศัน์ทีไท  ก ร ทีไท  ก รอบต.ย งช  ย 300,000 200,000 100,000 1 หง ประช ชนเด รับคว ม กองช ง
อบต.ย งช  ย  ชน กอสร  งรัๅว สะดวก฿นก รติดตอ
กอสร  งป ้ย อบต. ร ชก ร

5 ครงก รจัดท  ผนทีไภ ษี พืไอจัดท  ผนทีไภ ษ฿ีห สะดวก ด  นินก รจัดท  50,000 50,000 50,000 ครงก รมี สะดวก฿นก ร฿ช ข อมูล กองคลัง
ละชัดจน฿นก รค นห ข อมูล ปรกรมผนทีไภ ษี คว มก  วหน  กีไยวกับง นภ ษฯี

1,230,000 1,130,000 1,030,000 

5 5 5 

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.3

รวมโครงการนวทางที่ 4.3

2.3 นวทางการพัฒนาสถานที่ละอุปกรณ์ในการปฏิบัตริาชการของ อบต.

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รจัดท  ประช คม จัดท  ประช คมหมูบ  น ประช ชน ผู น  หมูบ  น 35,000 35,000 35,000 ประช ชน ส ม รถรับทร บ ส  นกัง นปลัด

ละต  บล พืไอรับฟงัข อคิดหใน ละสวนร ชก ร฿น มสีวนรวม ปญัห คว มต องก ร
ละคว มปญัห คว มต องก ร พืๅนทีไ ร อยละ 70

2 ครงก รส  รวจคว มพงึพอ฿จของประช ชน พืไอส  รวจคว มคิดหใน ประช ชนผู รับบริก ร 10,000 10,000 10,000 ร อยละ 80 ส ม รถน  ผลส  รวจ ส  นกัง นปลัด

฿นก รบริห รง นของ อบต. ละคว มพงึ฿จ฿นก ร฿ห บริก ร ของผู รับ ม ปน็ข อก เข
ของ อบต.ย งช  ย บริก ร พืไอ฿ห มีประสิทธภิ พ

พงึพอ฿จ ฿นก ร฿ห บริก ร

45,000 45,000 45,000 

2 2 2 

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.4

รวมโครงการนวทางที่ 4.4

2.4 นวทางการพัฒนาสงเสริมกระบวนการสวนรวมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบຌานเมอืงทีด่ี

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รสนับสนุนอ ส สมัครปอ้งกันภยัฝຆ ยพลรือน(อปพร.) พืไออบรม ละทบทวน อปพร.ของ 130,000 130,000 130,000 ร อยละ 60 อปพร.มีคว มพร อม ส  นกัง นปลัด

อปพร. ฿ห มีคว มช  น ญ  อบต.ย งช  ย ของ อปพร. ละคว มช  น ญ

2 ครงก รปอ้งกัน ละบรรท ส ธ รณภยั พืไอสนบัสนนุละดูลปอ้งกนัภยั ประช ชน฿นขตพืๅนทีไ 300,000 300,000 300,000 ปีละ 11 หมูบ  น ประช ชนเด รับคว ม ส  นกัง นปลัด

ละบรรท ส ธ รณภยั ทีไเด รับผลกระทบจ ก ชวยหลือกรณีกดิหตุ
ละ฿นกรณีหตุฉุกฉินต งๆ ส ธ ณภยั
รวมถึงก รจัดซืๅอครืไองมือ 
อุปกรณ์ ชน วทิยุสืไอส ร ฯลฯ

3 ครงก รปอ้งกัน ละลดอุบติัหตุท งถนน พืไอสนับสนุนก รปอ้งกันละ ถนนส ยหลัก฿นขต 200,000 200,000 200,000 ร อยละ 80 กิดคว มปลอดภยั ส  นกัง นปลัด

ลดอุบติัหตุบนท องถนน ชน พืๅนทีไต  บลย งช  ย ของถนน ละลดอุบติัหตุ
ติดตัๅงเฟกระพริบ กระจกค ง ส ยหลัก กผู ฿ช ถนน
ป ้ยสัญญ ณจร จร , จัดหนวย ฿นขตพืๅนทีไ
บริก รประช ชนชวงวนัหยุด
ทศก ล ฯลฯ

4 จัดซืๅอรถบรรทกุนๅ  อนกประสงค์ พืไอชวย฿ช ฿นก รปอ้งกันละ 2,000,000 50,000 50,000 1 คัน ส ม รถ฿ห บริก ร ส  นกัง นปลัด

บรรท ส ธ รณะภยั ชน ประช ชนเด อย งสะดวก
อัคคีภยั , ภยัล ง ฯลฯ ฿นก รชวยหลือบรรท 

2,630,000 680,000 680,000 

4 4 4 

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.5

รวมโครงการนวทางที่ 4.5

2.5 นวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รอุดหนุนก รด  นินก รของศูนย์รวมข อมูลข วส ร พืไอปน็สถ นทีไจัดซืๅอจัดจ  ง อุดหนุนงบประม ณ 20,000 20,000 20,000 ปลีะ 1 ครัๅง มีประสิทธภิ พ฿นก ร กองคลัง
ก รจัดซืๅอจัดจ  งของ อบต. ประจ  อ  ภอพธิท์อง ศูนย์รวมข อมูลข วส ร ปฏบิติัง น

20,000 20,000 20,000 

1 1 1 

5,475,000 3,125,000 3,025,000 

18 18 18 

รวมงบประมาณนวทางที่ 2.6

รวมโครงการนวทางที่ 2.6

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2

2.6 นวทางการพัฒนาอุดหนุนเพ่ือเสริมสรຌางประสิทธิภาพ ศูนย์รวมขຌอมลูจัดซืๅอจัดจຌางของ อปท.ระดบัอ าเภอ

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมอืงนาอยู สูสังคมเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
1 ครงก รปอ้งกนัละก เขปญัห ย สพติด พืไอปอ้งกนัเม฿ห ย สพติดระบ ด รณรงค์ก รปอ้งก น 30,000 30,000 30,000 ร อยละ 80 ปญัห ย สพติด฿นชมุชน ส  นักง นปลัด

ชน จัดท  ประช คมย สพติด ปญัห ย สพติดทีไ ของประช ชน ลดน อยลง
ตัๅงด นตรวจ ป ้ยรณรงค์ ฯลฯ พรระบ ด฿นขตพืๅนทีไ ฿นพืๅนทีไ

ตระหนักถึง
ปญัห ย 
สพติด

30,000 30,000 30,000 

1 1 1 

วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

รวมงบประมาณนวทางที่ 3.1

รวมโครงการนวทางที่ 3.1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย

3.1 นวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการกຌเขละป้องกันปัญหายาเสพตดิ

ทีไ ครงก ร/กิจกรรม



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
1 ครงก รสนับสนุนด  นินก รต มนยบ ยรัฐบ ล พืไออุดหนุนครงก รต มนยบ ย อุดหนุน สนับสนุน 30,000 30,000 30,000 ปลีะ 1 ครัๅง ประช ชนเด รับประยชน์ ส  นักง นปลัด

ละจังหวดัอ งทอง รัฐบ ลละจังหวดัอ งทอง ครงก ร ต งๆ ต ม จ กครงก รต งๆ 
ชน ก รสงสริมสินค  กษตร นยบ ยรัฐบ ล ทีไมีคว มรงดวน
ปลอดภยัจ กส รพษิ ละจังหวดัอ งทอง ต มนยบ ยรัฐบ ล
ก รสงสริมปลูกพชืฤดูล ง ละจังหวดัอ งทอง
ละนยบ ยรงดวนต งๆ ชน
1.พฒัน คว มรักคว มส มัคคี
พืไอชุมชนข มขใง
(ศูนย์ปรองดอง)
2.ตรียมคว มพร อมข  สู
ประช คมอ ซีไยน
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 

1 1 1 

รวมงบประมาณนวทางที่ 3.2

รวมโครงการนวทางที่ 3.2

3.2 นวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามนวทางนโยบายรัฐบาลละยุทธศาสตร์จังหวัดอางทอง

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
1 ครงก รอุดหนุนครงก รทีไท  ก รปกครองอ  ภอพธิท์อง พืไออุดหนุนครงก รต งๆ อุดหนุน 70,000 70,000 70,000 ปลีะ 1 ครัๅง อ  ภอส ม รถด  นิน ส  นักง นปลัด

ชน ง นพธิีฉลิมพระชนมพรรษ ทีไท  ก รปกครองอ  ภอ ง นครงก รต งๆ
ก ช ด,ด  นปร บปร มย สพติด เด สะดวก
ด  นส ธ รณภยั ด  นสงสริม
ศ สน  ประพณี วฒันธรรม
ฯลฯ

2 ครงก รอุดหนุนหล ก ช ดจังหวดัอ งทอง พืไอสนับสนุนงบประม ณ อุดหนุนก รจัดง น 5,000 5,000 5,000 ปลีะ 1 ครัๅง ก ช ดส ม รถด  นิน ส  นักง นปลัด

฿นก รจัดง นก ช ด ก ช ด ก รจัดง นเด สะดวก

3 ครงก รขงขันกีฬ ท องถิไนท องทีไสัมพนัธ์ พืไอสนับสนุนครงก รขงขัน อุดหนุน 50,000 50,000 50,000 ปลีะ 1 ครัๅง กิดคว มสัมพนัธ์ สวนก รศึกษ 

กีฬ ชืไอมคว มสัมพนัธร์ะหว ง ก รขงขันกีฬ อันดีระหว งหนวยง น
อปท.฿นขตอ  ภอพธิท์อง

4 ครงก รสนับสนุนศูนย์บริก รละถ ยทอดทคนลยี พืไอปน็ก รชวยหลือกษตรกร กษตรกร฿นต  บลย งช  ย 440,000 440,000 440,000 11 หมูบ  น กษตรกรเด รับคว ม ส  นักง นปลัด

ก รกษตรประจ  ต  บลย งช  ย ฿นต  บลย งช  ย 11 หมูบ  น สะดวก฿นก รประกอบ
อ ชีพ

565,000 565,000 565,000 

4 4 4 

625,000 625,000 625,000 

6 6 6 

รวมงบประมาณนวทางที่ 3.3

รวมโครงการนวทางที่ 3.3

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3

3.3 นวทางการพัฒนาด าเนินการหรือประสานงานทุกภาคสวนราชการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนนวนโยบายของรัฐบาล

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค ละจ าหนายอาหารปลอดภัย , 3 ยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์สูตลาดโลก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาดຌานเศรษฐกิจ , 4 การพัฒนาดຌานโครงสรຌางพืๅนฐาน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ละโครงสรຌางพืๅนฐาน

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
1 สงสริมสนบัสนนุศรษฐกจิชุมชน ละ฿ห ชุมชน฿ช ระบบ 1.พืไอจัดตัๅงกลุมอ ชีพ฿หม พืไอสนบัสนนุกลุม 165,000 165,000 165,000 จ  นวนกลุม 1.มรี ยเด ประจ  ส  นักง นปลัด

สหกรณ์฿นก รพฒัน ศรษฐกจิ ละสังคม 2.พืไอสงสริมละสนบัสนนุกลุม ฿นต  บลย งช  ย 11 หมูบ  น ศรษฐกจิ 2.ท  ฿ห ศรษฐกจิละ
อ ชีพดิมทีไมอียูล ว หมูบ  นละ 1 กลุม ละสังคม สังคม฿นชุมชนข มขใง

บบสหกรณ์ 3.ท  ฿ห คุณภ พชีวิต
ทีไเด รับจดัตัๅง ดีขึๅน
สงสริม
พัฒน ละ
สนับสนุน
ด  นินง น

2 สงสริมสนับสนุนก รประกอบอ ชีพกษตรกรรม 1.พืไอ฿ห คว มรู ฿นก รประกอบ กษตรกร฿นต  บล 50,000 50,000 50,000 กษตรกร 1.กษตรกรมีคว มรู ส  นักง นปลัด

อ ชีพกษตรกรรม ทีไเด รับก ร ฿นก รประกอบอ ชีพ
2.พืไอปอ้งกัน ละชวยหลือ ชวยหลือ 2.กษตรกรเด รับก ร
฿นกรณีฉุกฉินต งๆ ชวยหลือ฿นกรณี

หตุฉุกฉินต งๆ

215,000 215,000 215,000 

2 2 2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย

4.1 นวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชพีของประชาชน

รวมโครงการนวทางที่ 4.1

วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.1

ทีไ ครงก ร/กิจกรรม



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
โครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.

1 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 6 จุดริไมต นบ  นน ยปญัญ  ส  ดงฤทธิ์ พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น กว  ง 3 ม. 234,000 60,000 60,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง
สิๅนสุดบ  นน ยสวัสด์ิ กฏก ว ฿ช ส นท ง  ย ว 150 ม. 450 ตร.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

2 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 8 จุดริไมต นถนนล ดย งส ยบ  นห วยฯ พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น กว  ง 3 ม. 94,000 30,000 30,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง
- บ  นดอน  สิๅนสุดบ  นน ยอบุล พุมขียว ฿ช ส นท ง  ย ว 60 ม. 180 ตร.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

3 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 8 จุดริไมต นบ  นน งละม ย นกปร ง พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น กว  ง 3 ม. 94,000 30,000 30,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง
สิๅนสุดบ  นน ยก  จัด  ฟกัขียว ฿ช ส นท ง  ย ว 60 ม. 180 ตร.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

4 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 9 จุดริไมต นบ  นน งฉันทน  ขียวก ว พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น กว  ง 2.50 ม. 65,000 30,000 30,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง
สิๅนสุดบ  นน ยชลอ พใชรง ม (ว งทอ ค.ส.ล. ละร งระบ ยนๅ  ) ฿ช ส นท ง  ย ว 50 ม. 125 ตร.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

5 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 11 จุดริไมต น ถนน ค.ส.ล.ดิม พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น กว  ง 2.50 ม. 130,000 30,000 30,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง
สิๅนสุดบ  นน ยสมกยีรติ หมอืนนรุธ ฿ช ส นท ง ย ว 100 ม. 250 ตร.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

6 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 11 จุดริไมต นถนนล ดย งส ยอนต ม น พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น กว  ง 2.50 ม. 130,000 30,000 30,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง
พธิ์อน  สิๅนสุดบ  นน งค  นงึ ก อนน ค ฿ช ส นท ง ย ว 100 ม. 250 ตร.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

โครงการซอมซมถนนดຌวยหินคลกุ
1 ซอมซมถนนด วยหนิคลุก หมู 1 (ภ ย฿นหมูบ  น) พืไออ  นวยคว มสะดวก฿นก ร 1 ส น 65,000 30,000 30,000 1 ส น ผู ฿ช ส นท งเด รับ กองช ง

฿ช ส นท ง 150 ลบ.ม. คว มสะดวกปลอดภยั

กอสรຌาง/เสริมถนนดิน 
1 กอสร  งถนนดินลงลูกรัง หมู 7 จุดริไมต นบ  นน งส  รวย ชมหมวก พืไอ฿ห สัญจรเปม เด สะดวก กอสร  งถนนดิน 1 ส น 80,000 20,000 20,000 1 ส น ประช ชนสะดวก กองช ง

สิๅนสุดบ  นผู ฿หญจันทรัตน ์ ยอดก ว กว  ง 4 ม. ย ว 250 ม. ฿นก รสัญจร
892,000 260,000 260,000 

8 8 8 

วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

ครงก ร

รวมโครงการ
รวมงบประมาณ

4.2 นวทางการพัฒนาพัฒนาเสຌนทางคมนาคมความปลอดภัยดຌานการจราจร ละสะพานใหຌครอบคลุมทุกพืๅนทีใ่นต าบล

ทีไ



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
โครงการซอมซมถนนดຌวยลกูรัง

1 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 3 ส ยหนองงัไว พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 100,000 50,000 50,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพชืผล กองช ง
พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 3 ม. ย ว 800 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

2 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 4 ส ยหนองพริก พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 230,000 100,000 100,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพชืผล กองช ง
พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 2.50 ม. ย ว 2 กม. ท งก รกษตรเด สะดวก

3 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 5 จุดริไมต นถนน ค.ส.ล.ดิม พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 25,000 25,000 25,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพชืผล กองช ง
ส ยบ  นน ยสุพจน ์ทองม พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 3 ม. ย ว 200 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

4 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 7 จุดริไมต นน น ยปญัญ  ทองสภณ พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียงซอมถนนลูกรัง 1 ส น 60,000 30,000 30,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพืชผล กองช ง
สิๅนสุดคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 3 ม. ย ว 450 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

5 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 8 จุดริไมต นถนนลูกรังจ กบ  นน ยประยรู พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 25,000 20,000 20,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพืชผล กองช ง
ผอง฿ส สิๅนสุดบ  นน ยระยอง สุขศ สตร์ พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 3 ม. ย ว 200 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

6 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 8 จุดริไมต นถนน ค.ส.ล. ดิม พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 20,000 20,000 20,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพืชผล กองช ง
สิๅนสุดน น ยส  ริง นนหน (ท งข  บ  นน งยุพนิ ปี่ยมส คร) พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 3 ม. ย ว 150 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

7 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 10 จุดริไมต นน น ยส  น  สุก฿ส พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 53,000 40,000 30,000 1 เสຌน ส ม รถล  ลียงพืชผล กองช ง
สิๅนสุดน น ยถน ุขียวก ว พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 2.50 ม. ย ว 500 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

8 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 10 จุดริไมต นบ  นน ยส  น  สุก฿ส พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 43,000 43,000 43,000 1 เสຌน ส ม รถล  ลียงพืชผล กองช ง
สิๅนสุดน น ยทองหยด ภูบ  รุง พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 2.50 ม. ย ว 400 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

9 ซอมซมถนนด วยลูกรัง หมู 10 จุดริไมต นบ  นน ยส  น  สุก฿ส พืไอซอมซมถนน฿ห ส ม รถล  ลียง ซอมถนนลูกรัง 1 ส น 32,000 32,000 32,000 1 ส น ส ม รถล  ลียงพืชผล กองช ง
สิๅนสุดน น ยละมยีด  ผึๅงบ  รุง พชืผลท งก รกษตรเด สะดวก กว  ง 2.50 ม. ย ว 300 ม. ท งก รกษตรเด สะดวก

588,000 360,000 350,000 

9 9 9 

1,480,000 620,000 610,000 

17 17 17 

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.2

รวมโครงการนวทางที่ 4.2

4.2 นวทางการพัฒนาพัฒนาเสຌนทางคมนาคมความปลอดภัยดຌานการจราจร ละสะพานใหຌครอบคลุมทุกพืๅนทีใ่นต าบล (ตอ)

รวมโครงการ

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
กอสรຌางอางวิดนๅ า

1 กอสร  งอ งวดินๅ   หมู 5 จุดกอสร  งหน  ร  นเพฑูรย์ก รกษตร พืไอ฿ห วดินๅ  เด อย งสะดวก อ งวดินๅ   1 จุด 20,000 20,000 20,000 1 จุด วดินๅ  เด อย งสะดวก กองช ง

กอสรຌาง/ปรับปรุงซอมซม บานปຂด-เปຂด
1 ปรับปรุงบ นปดิ-ปดิ หมู 5 บ  นน ยสมอ ถนอมศักด์ิ พืไอ฿ห ปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก บ นปดิ-ปดิ 1 จุด 10,000 5,000 5,000 1 จุด ส ม รถปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก กองช ง
2 ติดตัๅงบ นปดิ-ปดิ หมู 5 คลองท หยง พืไอ฿ห ปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก บ นปดิ-ปดิ 1 จุด 15,000 5,000 5,000 1 จุด ส ม รถปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก กองช ง
3 ติดตัๅงบ นปดิ-ปดิ หมู 5 หน  วดัศรีกุญชร พืไอ฿ห ปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก บ นปดิ-ปดิ 1 จุด 15,000 5,000 5,000 1 จุด ส ม รถปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก กองช ง
4 กอสร  งบ นปดิ-ปดิ หมู 7 น น งสมบติั ยิๅมสอ ด (ฝ่ังซ  ย) พืไอ฿ห ปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก บ นปดิ-ปดิ 1 จุด 37,000 37,000 37,000 1 จุด ส ม รถปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก กองช ง
5 กอสร  งบ นปดิ-ปดิ หมู 7 น น ยขียม หลอหลีไยม พืไอ฿ห ปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก บ นปดิ-ปดิ 1 จุด 37,000 37,000 37,000 1 จุด ส ม รถปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก กองช ง
6 กอสร  งบ นปดิ-ปดิ หมู 10 น น งบงัอร ทองอัๅน พืไอ฿ห ปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก บ นปดิ-ปดิ 1 จุด 25,000 15,000 15,000 1 จุด ส ม รถปดิ-ปดินๅ  เด สะดวก กองช ง

วางทอระบายนๅ า
1 จ ะทอระบ ยนๅ   PVC ถนนล ดย งส ยอนต ม น-พธิ์อน พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  เด สะดวก จ ะทอระบ ยนๅ   1 จุด 20,000 20,000 20,000 1 จุด ระบ ยนๅ  เด สะดวก กองช ง

หน  บ  นน งยุพนิ ปี่ยมส คร

ติดตัๅงทอสบูนๅ าพรຌอมมอเตอร์
1 ติดตัๅงทอสูบนๅ  พร อมมอตอร์ พืไอสูบนๅ  ฿ช ฿นก รกษตรเด ติดตัๅงทอสูบนๅ  50,000 50,000 50,000 1 จุด สูบนๅ  เด สะดวก กองช ง

สะดวก มอตอร์ 1 จุด

229,000 194,000 194,000 

9 9 9 

4.3 นวทางการพัฒนาระบบสงนๅ าใหຌครอบคลุมทุกพืๅนทีใ่นต าบล

วตัถุประสงค์ทีไ

รวมโครงการ

ครงก ร

รวมงบประมาณ

งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
ขดุลอกคูนา/คูระบายนๅ า

1 ขุดลอกคูน  หมู 5 จุดริไมต นจ กน น งสมพร  สงระยับ พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขดุลอกคูระบ ยนๅ   1 ส น 20,000 20,000 20,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
ถึงคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 หมู 5 ชืไอมหมู 7 เด สะดวก ย ว 800 มตร ฿นก รท  น เด สะดวก

2 ขุดลอกคูน  หมู 5 จุดริไมต นบ  นน ยประสริฐ  ทองมูล พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขดุลอกคูระบ ยนๅ   1 ส น 25,000 25,000 25,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
สิๅนสุดน น ยประจักษ ์สงระยับ เด สะดวก ย ว 1 กม. ฿นก รท  น เด สะดวก

3 ขุดลอกคูน  หมู 5 จุดริไมต นร  นเพฑูรย์ สุดคลองระบ ย฿หญ พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขดุลอกคูระบ ยนๅ   1 ส น 47,000 37,000 37,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
มนๅ  น อย 4 หมู 5,7, (พร อมขนย  ย) เด สะดวก ย ว 1,500 มตร ฿นก รท  น เด สะดวก

4 ขุดลอกคูระบ ยนๅ   หมู 9 จุดริไมต นบ  นน ยทยีม รุ งต ล พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขดุลอกคูระบ ยนๅ   1 ส น 7,000 7,000 7,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
สิๅนสุดบ  นน ยสมช ย บญุอ  เพ เด สะดวก ย ว 250 มตร ฿นก รท  น เด สะดวก

5 ขุดลอกคูระบ ยนๅ   (พร อมว งทอระบ ยนๅ  ) หมู 9 พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขดุลอกคูระบ ยนๅ   1 ส น 23,000 15,000 15,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
จุดริไมต นน น งฉลวย ชมพนูุช สิๅนสุดน น ยสริม สนน อย เด สะดวก ย ว 300 ม. ฿นก รท  น เด สะดวก

6 ขุดลอกคูน  หมู 10 จุดริไมต นน ยน ยส  น  สุข฿ส พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขุดลอกคูน  1 ส น 25,000 25,000 25,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
สิๅนสุดน น ยบญุชิด  ทองชันชุก เด สะดวก ย ว 1,000 ม. ฿นก รท  น เด สะดวก

7 ขุดลอกคูน  หมู 10 จุดริไมต นน น ยสนอง นิไมอนันต์ พืไอ฿ห ระบ ยนๅ  ฿นก รท  น ขุดลอกคูน  1 ส น 22,000 22,000 22,000 1 ส น ส ม รถระบ ยนๅ  กองช ง
สิๅนสุดน น ยประชิญ  ลใกน อย เด สะดวก ย ว 900 ม. ฿นก รท  น เด สะดวก

169,000 151,000 151,000 

7 7 7 

398,000 345,000 345,000 

16 16 16 

ครงก ร

4.3 นวทางการพัฒนาระบบสงนๅ าใหຌครอบคลุมทุกพืๅนทีใ่นต าบล (ตอ)
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

ทีไ

รวมโครงการ

วตัถุประสงค์

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.3

รวมโครงการนวทางที่ 4.3



ผ.01

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ

(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ
1 บ  รุงรักษ  ละปรับปรุงครุภณัฑ์ทีไดินละสิไงกอสร  ง พืไอบ  รุงรักษ  ละซอมซม ซอมซม บ  รุงรักษ 250,000 250,000 250,000 หมูบ  น ส ม รถอ  นวย กองช ง

ชน ถนน ค.ส.ล.,ล ดย ง ต มทะบยีนครุภณัฑ์ คว มสะดวก฿ห ก
สะพ น,หอกระจ ยข ว ฯลฯ ของ อบต. ประช ชน
ต มทะบยีนครุภณัฑ์ของ อบต.

2 ปรับปรุง ซอมซมระบบประป หมูบ  นต  บลย งช  ย พืไอ฿ห ประช ชนเด มีนๅ  ฿ช ระบบประป หมูบ  น 500,000 500,000 500,000 ชุด ประช ชนมีนๅ  ฿ช กองช ง
อย งพียงพอ ละมีประสิทธภิ พ หมู 1 - 11 อย งพยีงพอ 

3 ปรับปรุง ซอมซมศ ล อนกประสงค์ประจ  หมูบ  นต  บลย งช  ย พืไอปรับปรุงซอมซม฿ห อยู฿น ศ ล อนกประสงค์ 300,000 300,000 300,000 หมูบ  น ศ ล อนกประสงค์ กองช ง
สภ พทีไส ม รถ฿ช ง นเด อย ง หมู 1 - 11 ส ม รถ฿ช ง นเด 
สะดวก ชน กอสร  งห องนๅ  อย งสะดวก
ปูพืๅน ท สี ซอมซมหลังค  ฯลฯ

4 ปรับปรุงซอมซมเฟฟ ้ส ธ รณะ พืไอปรับปรุงซอมซม฿ห อยู฿น ปรับปรุงซอมซมเฟฟ ้ 150,000 150,000 150,000 หมูบ  น ส ม รถ฿ช ง นเด กองช ง
สภ พทีไส ม รถ฿ช ง นเด อย ง ส ธ รณะ ม.1-11 อย งมีประสิทธภิ พ
มีประสิทธภิ พ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 

4 4 4 

3,293,000 2,380,000 2,370,000 

39 39 39 

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

รวมงบประมาณนวทางที่ 4.4

รวมโครงการนวทางที่ 4.4

4.4 นวทางการพัฒนาดຌานสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหຌครอบคลุมทุกพืๅนทีใ่นต าบล



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาเมอืงนาอยู สูสังคมเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาผังเอง ทรัพยากรธรรมชาต ิละสิ่งวดลຌอม

ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รรณรงค์ ละอนรัุกษท์รัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อม 1.พืไอสร  งจิตนกึ ละรวมกนั จัดท  ครงก ร 10,000 10,000 10,000 ปลีะ 1 ครัๅง ทรัพย กรธรรมช ติ ส  นักง นปลัด

อนรัุกษท์รัพย กรธรรมช ติ ละด  นนิก รทกุปี อยู฿นสภ พทีไสวยง น
ชน ก รคัดยกขยะ ,
ก รจัดกใบขยะมลูฝอย 
ละ สิไงปฏกิลู ฯลฯ

10,000 10,000 10,000 

1 1 1 

งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมงบประมาณนวทางที่ 5.1

รวมโครงการนวทางที่ 5.1

ทีไ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย

5.1 นวทางการพัฒนาปลูกจิตส านึกใหຌประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิละสิ่งวดลຌอม

ครงก ร/กิจกรรม วตัถุประสงค์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมอืง ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
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ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์คูคลอง฿นต  บล พืไอปรับปรุงภมูิทศัน์ต มคลอง คลอง 100,000 100,000 100,000 ร อยะละ คลองมภีมูทิศันส์วยง ม สวยยธ 
ต งๆ ฿นต  บลย งช  ย ละคูสงนๅ   คูทิๅงนๅ  80 ของ นๅ  เหลสะดวก
ชน ก  จัดวชัพชื฿นคูคลอง ฿นขตพืๅนทีไ คู คลอง

฿นขตพืๅนทีไ

100,000 100,000 100,000 

1 1 1 รวมโครงการนวทางที่ 5.2

5.2 นวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม ละพัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษอยางยั่งยืน

ทีไ ครงก ร วตัถุประสงค์
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมงบประมาณนวทางที่ 5.2
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ป ้หม ย ตัวชีๅวดั ผลลัพธท์ีไค ด หนวยง นทีไ
(ผลผลิตครงก ร) 2559 2560 2561 (KPI) ว จะเด รับ รับผิดชอบ

1 ครงก รสนับสนุนก รจัดท  ผังมืองรวมชุนชนอ  ภอพธิท์อง พืไออุดหนุนก รจัดท  ผังมือง อุดหนุนงบประม ณ 100,000 50,000 50,000 1 ครัๅง ส ม รถเด รับประยชน์ กองช ง
รวมชุมชนอ  ภอพธิท์อง จ กผังมืองรวม

100,000 50,000 50,000 

1 1 1 

210,000 160,000 160,000 

3 3 3 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5

5.3 นวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวมชมุชน

ทีไ ครงก ร
งบประม ณ  ละทีไผ นม  (บ ท)

รวมงบประมาณนวทางที่ 5.3

รวมโครงการนวทางที่ 5.3

วตัถุประสงค์



ผ.02

หนวยงาน

 ปี 2559 ปี 2560 ป ี2561 รวม รับผิดชอบ

1 กอสร  งถนน ค.ส.ล. จดุริไมต นคลองระบ ย 1 ขว  หมู 2,3 2,080,000 - - 2,080,000 กองช ง

ชืไอม หมู 11 ต.มวงตีๅย อ.วิศษชัยช ญ กว  ง 4 ม. ย ว 1,000 ม.

2 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมูทีไ 5,7,6,10 ต.ย งช  ย ชืไอม หมู 2 4,160,000 4,160,000 4,160,000 12,480,000 กองช ง

ต.ค  หย ด ถนนส ยคลองขดุ - ค  หย ด กว  ง 6 ม. ย ว 2,000 มตร
3 กอสร  งถนน ค.ส.ล.จดุริไมต นบ  นน ยทอง฿บ สิงห์ศักด์ิ ม. 3,2 1,248,000 - - 1,248,000 กองช ง

ต.ย งช  ย ชืไอม ต.ร ษฎรพฒัน  อ.ส มก  กว  ง 3 ม. ย ว 800 ม.

4 กอสร  งถนน ค.ส.ล. จดุริไมต นรงสีข  วชุมชน ชืไอม หมู 1 1,248,000 - - 1,248,000 กองช ง

ต.ร  มะสัก กว  ง 3 ม. ย ว 800 ม.

5 กอสร  งถนน ค.ส.ล.หมู 11 ผ นหมู 8,9,7,6,10 ต.ย งช  ย 8,300,000 - - 8,300,000 กองช ง

ชืไอม หมู 12 ต.มวงตีๅย  คันคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 

กว  ง 4 ม. ย ว 4000 ม.

6 ปรับปรุงสะพ น ค.ส.ล. ข  มคลองระบ ย 1 ขว 2,000,000 - - 2,000,000 กองช ง

(หน  วัดย งช  ย) หมู 2 ต.ย งช  ย ขย ยป็น 6 ม.

7 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 5 ต.ย งช  ย จดุริไมต นส นหัวหว  702,000 - - - กองช ง

 สิๅนสุดคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 ชืไอม หมู 1  

ต.ร  มะสัก  อ.พธิท์อง กว  ง 3 ม. ย ว 450 ม.

8 กอสร  งด ดคอนกรีตคูน หมู 3,4, ท งเปหนองพริก  850,000 850,000 - 1,700,000 กองช ง

ย ว 2,000 ม. ชืไอม ต.มงคลธรรมนิมิตร อ.ส มก 
9 กอสร  งถนน ค.ส.ล.หมู 3 จดุริไมต นบ  นน ยชลอ  ทองดง 1,560,000 - - 1,560,000 กองช ง

กว  ง 3 ม. ย ว 1,000 ม. ต.ย งช  ย ชืไอมต.ร ษฎรพัฒน  อ.ส มก   
10 กอสร  งถนน ค.ส.ล.หมู 7 ต.ย งช  ย ริไมต นน น ยปัญญ  ทองสภน 1,092,000 - - 1,092,000 กองช ง

กว  ง 3 ม. ย ว 700 ม. สิๅนสุดคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 

11 กอสร  งถนน ค.ส.ล.  หมู 8 จดุริไมต น บ  นน งเสว จตน ศรีดี 1,092,000 - - 1,092,000 กองช ง

กว  ง 3 ม. ย ว 700 ม. ต.ย งช  ย ชืไอม ต.หนองมเก 
12 กอสร  งถนน ค.ส.ล หมู 3,4 ต.ย งช  ย ชืไอม ต.มงคลธรรมนิมิตร 1,600,000 1,600,000 - 3,200,000 กองช ง

ส ยหนองงัไว - หนองพริก กว  ง 3 มตร ย ว 2 กม.

13 ขย ยสะพ น ค.ส.ล.หมูทีไ 7 ข  มคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 2,000,000 - - 2,000,000 กองช ง

14 ครงก รซอมซมถนนล ดย งส ย บ  นห วยร ชคร ม - บ  นดอน 1,500,000 - - 1,500,000 กองช ง

หมู 6,7,9,8 ต.ย งช  ย ระยะท ง 2.525 กม.

15 กอสร  งด ดคอนกรีตคูน  จดุริไมต นหลังวัดย งช  ย สุดขต 1,300,000 กองช ง

หมูทีไ 1 ย ว 1.3 กม.

16 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมูทีไ 2 จดุริไมต นบ  นน ยสวง พิไมพลู 3,120,000 กองช ง

สิๅนสุดคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 กว  ง 3 มตร
ย ว 2,000 มตร

ที่ งบประมาณ (บาท)ชื่อโครงการ

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถ่ิน

ตามกรอบการประสานที ่2.2 ขน ดของครงก รละงบประม ณ฿นก รด  นินครงก รพัฒน 
โดย องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

                            2.3 คว มซับซ อนของครงก รทีไต อง฿ช คว มช  น ญป็นพิศษ



ผ.02

หนวยงาน

 ปี 2559 ปี 2560 ป ี2561 รวม รับผิดชอบ
ที่ งบประมาณ (บาท)ชื่อโครงการ

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถ่ิน

ตามกรอบการประสานที ่2.2 ขน ดของครงก รละงบประม ณ฿นก รด  นินครงก รพัฒน 
โดย องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

                            2.3 คว มซับซ อนของครงก รทีไต อง฿ช คว มช  น ญป็นพิศษ

17 กอสร  งถนน ค.ส.ล.หมูทีไ 2 กว  ง 3 มตร ย ว 800 มตร 1,250,000 กองช ง

(ส นหนองพธิ์)
18 กอสร  งด ด ค.ส.ล. หมูทีไ 2 น น ยอ  นวย ตใมป้น 1,600,000 กองช ง

สิๅนสุดคลองห วยร ชคร ม  ย ว 1,600 มตร
19 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมูทีไ 2 จ กป กคลอง 7 ซ  ย 1 ขว  3,120,000 กองช ง

ถงึขตมวงตีๅย กว  ง 3 ม. ย ว 2 กม. 

20 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมูทีไ 3  คลอง 6 ซ  ย 1 ขว  (ฝ่ังซ  ย) 6,700,000 กองช ง

21 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมูทีไ 3  คลอง 6 ซ  ย 1 ขว  (ฝ่ังขว ) 6,700,000 กองช ง

22 กอสร  งดม หมูทีไ 3 ข  งหนวยตรวจห วยร ชคร ม 2,000,000 กองช ง

23 เฟฟ ้ส ธ รณะขน ด฿หญ หมูทีไ 3 วัดย งช  ย, หมูทีไ 5 วัดศรีกญุชร 1,950,000 กองช ง

หมูทีไ 7 วัดงิๅวร ย
24 กล องวงจรปิด หมู 7,10 2,000,000 กองช ง

25 กอสร  งดม(คลุมล นกฬี กล งจ ง) หมูทีไ 7 2,000,000 กองช ง

26 กอสร  งด ด ค.ส.ล. คลอง 5 ซ  ย 1 ขว  จ ก หมู 6 ท  ยย ง 5,000,000 กองช ง

ต.หนองมเก ถงึ หมู 6 ต.ย งช  ย
27 กอสร  งฝ ยนๅ  ล น คลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4 3,000,000 กองช ง

บริวณสะพ นหลใก หมู 7 ชืไอม หมู 9
28 กอสร  งด ด ค.ส.ล. หมู 8 จ กบ  นน ยประยรู ผอง฿ส ผ นน 1,000,000 กองช ง

น ยสริม สนน อย ลงคลองระบ ย฿หญมนๅ  น อย 4
29 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 10  (สะพ น ค.ส.ล. หมู 10) 1,560,000 กองช ง

จ กน น งสัมฤทธิ ์พึไงบ  รุง ถงึน น ยสมพร พิไมพนู
(คลองระบ ย 1 ซ  ยมนๅ  น อย 4. ฝ่ังขว ) ย ว 1,000 มตร

30 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 11 จ กบ  นน งสม฿จ ออนนิไม 3,120,000 กองช ง

ถงึ น น ยจดใด  ส  ร ญสุข  กว  ง 3 มตร ย ว 2 กม. 

31 ซอมซมถนน ค.ส.ล. หมู 7,9,8 ต.ย งช  ย หลังวัดงิๅวร ย 2,700,000 กองช ง

กว  ง 3.50 มตร ย ว 1,100 มตร
32 กอสร  งถนน ค.ส.ล. หมู 2 ต.ย งช  ย ชืไอม ต.มงคลธรรมนิมิตร 2,400,000 กองช ง

กว  ง 3 มตร ย ว 1,500 มตร
33 ซอมซมถนน ค.ส.ล. หมู 3,6 ส ยหนองรง - รงน 3,700,000 กองช ง

กว  ง 3.50 มตร ย ว 1,500 มตร

83,652,000 6,610,000 4,160,000 39,500,000 รวมงบประมาณ



ผ.03

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต
1.1 นวท งก รพัฒน สงสริมสนับสนุน฿ห ประช ชนมีสุขภ พพล น มัยทีไดี 3 460,000 3 460,000 3 460,000 9 1,380,000 

1.2 นวท งก รพัฒน สงสริมสนับสนุนก รจัดก รศึกษ ฿ห ทัไวถึงท ทียมละมีประสิทธิภ พ 10 3,306,000 10 3,256,000 10 3,236,000 30 9,798,000 

1.3 นวท งก รพัฒน สงสริมสนับสนุนก รอนุรักษ์ฟืน้ฟูขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวฒันธรรม ท  นุบ  รุงศ สน ละกิจกรรมท งศ สน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000 

1.4 นวท งก รพัฒน สริมสร  งคุณภ พชีวิต ผู สูงอ ยุ ผู พิก ร ผู ปຆวยอดส์ ละผู ด อยอก ส 4 544,000 4 429,000 4 429,000 12 1,402,000 

1.5 นวท งก รพัฒน สงสริมสวัสดิก ร ละนันทน ก ร 3 450,000 3 300,000 3 300,000 9 1,050,000 

1.6 นวท งก รพัฒน สงสริมก รรับรู ข วส รของประช ชน 4 195,000 4 185,000 4 175,000 12 555,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 26 5,105,000 26 4,780,000 26 4,750,000 78 14,635,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารการจัดการที่ดี
2.1 นวท งก รพัฒน ยึดหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี 4 850,000 4 550,000 4 550,000 12 1,950,000 

2.2 นวท งก รพัฒน บุคล กร฿นก รปฏิบัติง น฿ห มีประสิทธิภ พละประสิทธิผล 2 700,000 2 700,000 2 700,000 6 2,100,000 

2.3 นวท งก รพัฒน สถ นทีไละอุปกรณ์฿นก รปฏิบัติร ชก รของ อบต. 5 1,230,000 5 1,130,000 5 1,030,000 15 3,390,000 

2.4 นวท งก รพัฒน สงสริมกระบวนก รสวนรวมของประช ชนต มหลักก รบริห รกิจก รบ  นมืองทีไดี 2 45,000 2 45,000 2 45,000 6 135,000 

2.5 นวท งก รพัฒน สนับสนุนก รป้องกันละบรรท ส ธ รณภัย 4 2,630,000 4 680,000 4 680,000 12 3,990,000 

2.6 นวท งก รพัฒน อุดหนุนพืไอสริมสร  งประสิทธิภ พ ศูนย์รวมข อมูลจัดซืๅอจัดจ  งของ อปท.ระดับอ  ภอ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 18 5,475,000 18 3,125,000 18 3,025,000 54 11,625,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
3.1 นวท งก รพัฒน สงสริมสนับสนุนก รก เขละป้องกันปัญห ย สพติด 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

3.2 นวท งก รพัฒน สงสริมสนับสนุนก รด  นินก รต มนวท งนยบ ยรัฐบ ลละยุทธศ สตร์จังหวัดอ งทอง 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

3.3 นวท งก รพัฒน ด  นินก รหรือประส นง นทุกภ คสวนร ชก รพืไอสงสริมสนับสนุนนวนยบ ยของรัฐบ ล 4 565,000 4 565,000 4 565,000 12 1,695,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 6 625,000 6 625,000 6 625,000 18 1,875,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ละโครงสรຌางพืๅนฐาน
4.1 นวท งก รพัฒน สงสริมสนับสนุนก รประกอบอ ชีพของประช ชน 2 215,000 2 215,000 2 215,000 6 645,000 

4.2 นวท งก รพัฒน พัฒน ส นท งคมน คมคว มปลอดภัยด  นก รจร จร ละสะพ น฿ห ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล (ตอ) 17.00 1,480,000.00 17.00 620,000.00 17.00 610,000.00 51 2,710,000 

4.3 นวท งก รพัฒน ระบบสงนๅ  ฿ห ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล 16.00 398,000.00 16.00 345,000.00 16.00 345,000.00 48 1,088,000 

4.4 นวท งก รพัฒน ด  นส ธ รณูปภค ส ธ รณูปก ร฿ห ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นต  บล 4.00 1,200,000.00 4.00 1,200,000.00 4.00 1,200,000.00 12 3,600,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 39 3,293,000 39 2,380,000 39 2,370,000 117 8,043,000 

รวม 3 ปียุทธศาสตร์ / นวทาง

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561



ผ.03

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
5.1 นวท งก รพัฒน ปลูกจิตส  นึก฿ห ประช ชนอนุรักษ์ทรัพย กรธรรมช ติ ละสิไงวดล อม 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

5.2 นวท งก รพัฒน ฟื้นฟูทรัพย กรธรรมช ติละสิไงวดล อม ละพัฒน ระบบบริห รจัดก รมลพิษอย งยัไงยืน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

5.3 นวท งก รพัฒน สนับสนุนก รจัดท  ผังมืองรวมชุมชน 1 100,000 1 50,000 1 50,000 3 200,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 3 210,000 3 160,000 3 160,000 9 530,000 

รวมทัๅงสิๅน 92 14,708,000 92 11,070,000 92 10,930,000 276 36,708,000 

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถึง 2561)

องค์การบริหารสวนต าบลยางชຌาย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

ยุทธศาสตร์ / นวทาง ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี
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สวนที่ 4  นวทางการติดตามประเมินผล 
-------------------------- 

4.แ กรอบละนวทางในการติดตามละประเมินผล 

ก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ป็นก รติดต ม              
ละประมินผลคว มสอดคล องละคว มส  รใจของผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน  ละก รติดต มละประมินผลครงก ร
พัฒน ทีไองค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย เด ด  นินก รต มผนด  นินง นว ป็นเปต มป้ หม ยก รพัฒน             
ทีไสอดคล องกับพันธกิจ ซึไงส ม รถน เปสูก รบรรลุวิสัยทัศน์ทีไองค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ก  หนดหรือเม        
ละครงก รพัฒน นัๅนประสบคว มส  รใจต มกรอบก รประมิน฿นระดับ฿ด ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ 

ขัๅนตอนที่ แ คณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย 
ก  หนดกรอบนวท ง ละวิธีก ร฿นก รติดต มละประมินผลผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บล
ย งช  ย ละประมินผลครงก รพัฒน ต มทีไเด ด  นินก ร ดังนีๅ 

แ.แ ก รก  หนดกรอบ นวท ง ละวิธีก รติดต มละประมินผลผน ก  หนดนวท งก รติดต ม
ละประมินผลผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ดังนีๅ 

แี คว มสอดคล องของยุทธศ สตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไก  หนด 
โี คว มพียงพอของทรัพย กรพืไอก รด  นินกิจกรรมของหนวยง น 
ใี คว มก  วหน  ของกิจกรรมทีไก  หนดเว ต มผนดยมีก รติดต มผล 
ไี ประสิทธิภ พ ป็นก รศึกษ คว มสัมพันธ์ระหว งผลผลิตกับทรัพย กรทีไ฿ช ฿นก รประมิน

ประสิทธิภ พ 
5ี ประสิทธิผลป็นก รศึกษ ผลทีไเด รับ 
6ี ผลลัพธ์ละผลผลิตป็นก รประมินผลประยชน์ทีไกิดจ กก รท  กิจกรรมทีไมีตอกลุมป้ หม ย      

ทีไเด รับบริก ร ละก รประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจ กกิจกรรม 
็ี ก รประมินผลกระทบ ป็นก รศึกษ ผลทีไเด รับรวมยอด 
คณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย อ จน  นวท ง

ทัๅงหมดทีไก  หนดม ฿ช  หรืออ จลือก฿ช ฿นบ งนวท ง฿นก รติดต มละประมินผลผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ของ
องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย กใเด  ดยอย งน อยต องส ม รถประมินคว มสอดคล องละคว มส ม รถวัด
คว มส  รใจหรือคว มก  วหน  ของผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ยเด  ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับ
คณะกรรมก รฯ จะพิจ รณ  

แ.โ ก รก  หนดกรอบนวท งละวิธีก ร฿นก รติดต มละประมินผลครงก รพัฒน ต มผน
ยุทธศ สตร์ก รพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย อ จก  หนดนวท ง ดังนีๅ 

แี ก รประมินผลกระบวนก รหรือก รประมินประสิทธิภ พ 
โี ก รประมินผลครงก รหรือก รประมินประสิทธิผล 
ใี ก รประมินผลกระทบ 

ขัๅนตอนที่ 2 คณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย 
ด  นินก รก รติดต มละประมินผลผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ต มกรอบนวท ง
ละวิธีก รทีไก  หนด ดยส ม รถติดต มละประมินผลเด ตลอดระยะวล ของผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ขององค์ก ร
บริห รสวนต  บลย งช  ย 
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ขัๅนตอนที่ 3 คณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย 
ด  นินก รก รติดต มละประมินผลครงก รพัฒน  ต มกรอบนวท งละวิธีก รทีไก  หนด ดยส ม รถติดต ม    
ละประมินผลเด ตัๅงตกอนริไมครงก รพัฒน ต มผนด  นินง นจนสิๅนสุดครงก ร 

ขัๅนตอนที่ 4 ร ยง นละสนอคว มหในซึไงเด จ กก รติดต มละประมินผลผนพัฒน  ตอผู บริห ร
องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย พืไอ฿ห ผู บริห รองค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย สนอตอสภ องค์ก รบริห ร     
สวนต  บลย งช  ย คณะกรรมก รพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ละประก ศผลก รติดต มละประมินผล
ผนพัฒน ฿ห ประช ชน฿นท องถิไนทร บดยทัไวกันอย งน อยปีละ แ ครัๅง ภ ย฿นดือนธันว คม ของทุกปี 
 

4.2 ระเบียบ วิธีการติดตามละเครื่องมือที่ใชຌในการติดตามละประเมินผล 

ระเบียบ วิธีการติดตามละประเมินผล 
ระบียบกระทรวงมห ดเทย ว ด วยก รจัดท ผนพัฒน ขององค์กรปกครองสวนท องถิไน พ.ศ. โ5ไ่ 

หมวด 6 ก รติดต มละประมินผลผนพัฒน  ข อ โ่ , ฿ห ผู บริห รท องถิไนตงตัๅงคณะกรรมก รติดต ม              
ละประมินผลผนพัฒน ท องถิไน ประกอบด วย 

 แ. สม ชิกสภ ท องถิไนทีไสภ ท องถิไนคัดลือกจ  นวนส มคน 
 โ. ผู ทนประช คมท องถิไนทีไประช คมท องถิไนคัดลือกจ  นวนสองคน 
 ใ. ผู ทนหนวยง นทีไกีไยวข องทีไผู บริห รท องถิไนคัดลือกจ  นวนสองคน 
 ไ. หัวหน  สวนก รบริห รทีไคัดลือกกันองจ  นวนสองคน 
 5. ผู ทรงคุณวุฒิทีไผู บริห รท องถิไนคัดลือกจ  นวนสองคน 
ดย฿ห คณะกรรมก รลือกกรรมก รหนึไงคนท  หน  ทีไประธ นคณะกรรมก ร ละกรรมก รอีกหนึไงคน

ท  หน  ทีไลข นุก รของคณะกรรมก ร กรรมก รต ม ข อ โ่ ฿ห มีว ระอยู฿นต  หนงคร วละสองปีละอ จเด รับก ร
คัดลือกอีกเด  ข อ โ้ คณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน ท องถิไนมีอ  น จหน  ทีไ ดังนีๅ 

 แ. ก  หนดนวท ง วิธีก ร฿นก รติดต มละประมินผลผนพัฒน  
 โ. ด  นินก รติดต มละประมินผลผนพัฒน  
 ใ. ร ยง นผลละสนอคว มหในซึไงเด จ กก รติดต มละประมินผลผนพัฒน ตอผู บริห รท องถิไน

พืไอ฿ห ผู บริห รท องถิไนสนอตอสภ ท องถิไน คณะกรรมก รพัฒน ท องถิไน ละประก ศผลก รติดต มละประมินผล
ผนพัฒน ฿ห ประช ชน฿นท องถิไนทร บดยทัไวกันอย งน อยปีละหนึไงครัๅง ภ ย฿นดือนธันว คมของทุกปี ทัๅงนีๅ฿ห ปิด
ประก ศดยปิดผยเมน อยกว ส มสิบวัน 

 ไ. ตงตัๅงคณะอนุกรรมก รหรือคณะท  ง นพืไอชวยปฏิบัติง นต มทีไหในสมควร ข อ ใเ องค์กร
ปกครองสวนท องถิไนอ จมอบ฿ห หนวยง นหรือบุคคลภ ยนอกด  นินก ร หรือรวมด  นินก รติดต มละประมินผล
ผนพัฒน เด ดยมีขัๅนตอนด  นินก ร ดังนีๅ 

 แ. คณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน ท องถิไนจัดท ร งข อก  หนดขอบข ยละ
ร ยละอียดของง นทีไจะมอบหม ย฿ห หนวยง นหรือบุคคลภ ยนอกด  นินก ร พืไอสนอผู บริห รท องถิไน 

 โ. ผู บริห รท องถิไนพิจ รณ อนุมัติข อก  หนด ขอบข ยละร ยละอียดของง น 
 ใ. หนวยง นหรือบุคคลภ ยนอกด  นินก รหรือรวมด  นินก รติดต มละประมินผล 
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 ไ. ฿ห หนวยง นหรือบุคคลภ ยนอกทีได  นินก รหรือรวมด  นินก รติดต มละประมินผลร ยง นผล
ก รด  นินก รซึไงเด จ กก รติดต มละประมินผลตอคณะกรรมก รติดต มละประมินผลพืไอประมินผลก รร ยง น
ผล สนอคว มหในตอผู บริห รท องถิไน 

5. ผู บริห รท องถิไนสนอผลก รติดต มละประมินผลตอสภ ท องถิไน คณะกรรมก รพัฒน ท องถิไน
ละประก ศผลก รติดต มละประมินผลผนพัฒน ฿ห ประช ชน฿นท องถิไนทร บดยทัไวกันอย งน อยปีละหนึไงครัๅง 
ภ ย฿นดือนธันว คมของทุกปี ทัๅงนีๅ฿ห ปิดประก ศดยปิดผยเมน อยกว ส มสิบวัน ละข อ ใแ     พืไอประยชน์ของ
ประช ชนดยสวนรวมละพืไอ฿ห ก รบริห รง นขององค์กรปกครองสวนท องถิไนสอดคล องกับนวนยบ ยของรัฐบ ล 
กระทรวงมห ดเทยอ จจัด฿ห มีก รติดต มละประมินผลก รด  นินง นต มผนพฒัน ขององค์กรปกครองสวนท องถิไน
เด ต มคว มหม ะสม 

วิธี฿นก รติดต มละประมินผล มีขัๅนตอนก รติดต มละประมินผลดังนีๅ 
แ. ก  หนดกรอบ นวท ง ละวิธีก ร฿นก รติดต มละประมินผลผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน ของ

องค์กรปกครองสวนท องถิไน 
โ. สร  งละพัฒน ครืไองมือส หรับก รติดต มละประมินผล 
ใ. สนอคณะกรรมก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์กรปกครองสวนท องถิไน พืไอพิจ รณ ฿ห 

คว มหในชอบกรอบนวท ง วิธีก ร ละครืไองมือส หรับก รติดต มละประมินผล 
ไ. ประชุมชีๅจงนวท ง วิธีก รติดต มละประมินผล รวมกับคณะผู บริห รละผู ทีไกีไยวข องพืไอ

จัดตรียมข อมูลส หรับรองรับก รประมินกอนลงพืๅนทีไจริง 
5. ลงพืๅนทีไส  หรับติดต มละประมินผลผนยุทธศ สตร์ก รพัฒน องค์กรปกครองสวนท องถิไน      

ต มกรอบนวท งละวิธีก รทีไก  หนด 
6. ประชุมส  หรับก รติดต มละประมินผลกับคณะผู บริห รละผู ทีไกีไยวข อง ต มกรอบนวท ง   

ละวิธีก รทีไก  หนด 

ก าหนดเครื่องมือที่ใชຌในการติดตามละประเมนิผล 

฿นก รติดต มละประมินผลผนพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย เด ก  หนดครืไองมือทีไ฿ช ฿น
ก รติดต มประมินผล ป็นบบร ยง นก รติดต มละประมินผลผนก รพัฒน ขององค์ก รบริห รสวนต  บล      
ย งช  ย ประกอบเปด วยบบร ยง น ใ บบ ละครืไองมือ฿นก รกใบรวบรวมข อมูล โ บบ ดังผนภูมิตอเปนีๅ 
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แ. บบที่ แ  ก รชวยก  กับก รจัดท  ผนยุทธศ สตร์ขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย            
มีวัตถุประสงค์ของบบ คือพืไอประมินก รด  นินง นของคณะกรรมก รพัฒน องค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย      
ว ด  นินก รครบถ วนทุกขัๅนตอน ม กน อยพียง฿ด อย งเร ละประยชน์ของบบ คือ ป็นครืไองมือส  หรับองค์ก ร
บริห รสวนต  บลย งช  ย ประมินตนอง฿ช ฿นก รประมินผลก รด  นินง นขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ว มี
ก รด  นินก รป็นเปต มขัๅนตอนก รจัดท  ผนยุทธศ สตร์ทีไถูกต องหรือเม ิร ยละอียดของ บบทีไ แ ฿นภ คผนวกี 

 2. บบที่ 2 บบติดต มผลก รด  นินง นขององค์กรปกครองสวนท องถิไน มีวัตถุประสงค์ของบบ 
คือป็นบบติดต มผลก รด  นินง นขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย ร ยเตรม ส ทีไส ม รถน  เป฿ช ฿นก ร
ติดต มคว มก  วหน  ฿นก รด  นินง นต มผนยุทธศ สตร์ทีไก  หนด ละมีประยชน์ คือป็นครืไองมือส  หรับน  เป฿ช 
ป็นครืไองมือ฿นก รติดต มคว มก  วหน  ฿นก รด  นินง นต มผนปฏิบัติก ร ใ ปี ละ ครงก รทีไเด รับงินอุดหนุน
ฉพ ะกิจ ซึไงนอกจ กจะท  ฿ห รับทร บถึงสถ นก รณ์฿นก รด  นินง นล ว   ยังส ม รถ฿ช ป็น สัญญ ณตือนภัย
ลวงหน   ว ผนยุทธศ สตร์ทีไก  หนดส ม รถป็นเปต มป้ หม ย        ทีไก  หนดหรือเม ิร ยละอียดของ บบทีไ โ 
฿นภ คผนวกี 

3. บบที่ 3/แ บบประมินผลก รด  นินง นต มผนยุทธศ สตร์ ดยมีวัตถุประสงค์ของบบ      
คือป็นบบประมินผลก รด  นินง นต มผนยุทธศ สตร์ป็นครืไองมือ฿นก รประมินผลก รด  นินง นองค์ก รบริห ร
สวนต  บลย งช  ย ต มผนยุทธศ สตร์ทีไก  หนด ดยมีประดใน฿นก รประมิน ใ สวนคือ แ. คว มพึงพอ฿จตอผลก ร
ด  นินง นขององค์กรปกครองสวนท องถิไน฿นภ พรวม  โ. คว มพึงพอ฿จของผู กีไยวข อง฿นตละยุทธศ สตร์ ละ       
ใ. ก รปลีไยนปลงของชุมชน ประยชน์ของบบนีๅ คือป็นครืไองมือส  หรับองค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย            
ทีไจะน  เป฿ช ป็นครืไองมือ฿นก รประมินผลก รด  นินง นต มผนผนยุทธศ สตร์ทีไก  หนดเว  ิร ยละอียดของ บบ
ทีไ ใ/แ ฿นภ คผนวกี 

4. บบที่ 3/2 บบประมินคว มพึงพอ฿จตอผลก รด  นินง นขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย 
฿นภ พรวม มีวัตถุประสงค์ของบบ คือพืไอ฿ช ฿นก รประมินผลคว มพึงพอ฿จของประช ชนผู ทีไกีไยวข องตอผลก ร
ด  นินง นขององค์กรปกครองสวนท องถิไน฿นภ พรวม ละมปีระยชน์ คือป็นครืไองมือส  หรับ ทีไจะน  เป฿ช ป็นครืไอง
มือง฿นก รประมินผลก รด  นินง นขององค์กร ิร ยละอียดของ บบทีไ ใ/โ ฿นภ คผนวกี 

5. บบที่ 3/3 บบประมินคว มพึงพอ฿จตอผลก รด  นินง นขององค์ก รบริห รสวนต  บลย งช  ย 
฿นตละยุทธศ สตร ์วัตถุประสงค์ของบบ คือ พืไอ฿ช ฿นก รประมินผลคว มพึงพอ฿จของประช ชนผู ทีไกีไยวข องตอผล
ก รด  นินง น฿นตละยุทธศ สตร์ ละมีประยชน์ คือ ป็นครืไองมือส  หรับทีไจะน  เป฿ช ป็นครืไองมือง฿นก ร
ประมินผลก รด  นินง นขององค์กร฿นตละยุทธศ สตร์ ิร ยละอียดของ บบทีไ ใ/โ ฿นภ คผนวกี 
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