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คำนนำน

ดว้ยพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขัันนตอนการกระจายอำานาจให้แกงองค์กรกรปกค์กรองส่วงวนท้อ้องถิิ่ น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์กรการบริหารส่วงวนตำาบล มออำานาจหน้าท้ออ ในการจดัท้อำาแผน
พัฒนาท้ออ้งถิิ่ นขัองตนเอง ภายใตก้ารกำากับตรวจส่วอบ ดลแล ขัองหนงวยงานรัฐ และผงานการมอส่วงวนรงวมขัอง
ประชาชน ได้จดัท้อำาข้ันนตามหนังส่วออกระท้อรวงหมาดไท้อย ดงวนท้ออ ส่วดด ท้ออ  มท้อ 0810.3/ว 2931  ลงวันท้ออ  15 
พฤษภาค์กม  2562 และระเบอยบขัองกระท้อรวงมหาดไท้อย วงาดว้ยการจดัท้อำาแผนพัฒนาขัององค์กรกรปกค์กรองส่วงวน
ท้อ้องถิิ่ น พ.ศ. 2548 แก้ไขัเพิ มเติมถ้ิ่ง (ฉบับท้ออ  3) พ.ศ.2561 กำาหนดวงา แแผนพัฒนา”  หมายค์กวามวงา แผน
พัฒนาท้ออ้งถิิ่ น 5 ปี ขัององค์กรกรปกค์กรองส่วงวนท้ออ้งถิิ่ น โดยให้ค์กวามหมายขัองแผนพัฒนาท้ออ้งถิิ่ น 5 ปี ไวด้ังนอน

“แผนพัฒนาท้อ้องถิิ่ น 5 ปี”  หมายค์กวามวงา แผนพัฒนาขัององค์กรกรปกค์กรองส่วงวนท้อ้องถิิ่ นท้ออ กำาหนดวิส่วัย
ท้อัศนร ประเด็นยดท้อธศาส่วตรร เป้าประส่วงค์กร ตวัชอนวดั ค์กงาเป้าหมาย และกลยดท้อธร โดยส่วอดค์กล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยดท้อธศาส่วตรรการพัฒนาขัององค์กรกรปกค์กรองส่วงวนท้อ้องถิิ่ นในเขัตจังหวดั แผนพัฒนาอำาเภอแผนพัฒนาตำาบล แผน
พัฒนาหมลงบ้านหรออแผนชดมชน อันมอลักษณะเปนนการกำาหนดรายละเออยดแผนงานโค์กรงการพฒันา ท้ออ จดัท้อำาข้ันน
ส่วำาหรับปีงบประมาณแตงละปี ซ้ึ่ง งมอค์กวามตงอเนอ องและเปนนแผนก้าวหน้าและให้หมายค์กวามรวมถ้ิ่งการเพิ มเติม
หรออเปลอ ยนแปลงแผนพัฒนาท้อ้องถิิ่ น 5 ปี

องค์กรการบริหารส่วงวนตำาบลยงานยาว ได้เล็งเห็นค์กวามจำาเปนนและค์กวามส่วำาค์กัญเกอ ยวกับการจดัท้อำาแผน
พัฒนาท้ออ้งถิิ่ น 5 ปี จ้งจดัท้อำาแผนพัฒนาท้อ้องถิิ่ น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ข้ันน ซ้ึ่ง งถิ่ออปฏิบัตติามระเบอยบ
กระท้อรวงมหาดไท้อย วงาดว้ยการจดัท้อำาแผนพัฒนาขัององค์กรกรปกค์กรองส่วงวนท้อ้องถิิ่ น(ฉบับท้ออ  2) พ.ศ.2559 ข้ัอ 
17 โดยผงานกระบวนการจัดท้อำาประชาค์กมท้ออ้งถิิ่ น และส่วอดค์กล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยดท้อธศาส่วตรรการพัฒนา
ขัององค์กรกรปกค์กรองส่วงวนท้อ้องถิิ่ นในเขัตจังหวดั แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล แผนพัฒนาหมลงบ้านหรออ
แผนชดมชน อันมอลักษณะเปนนการกำาหนดรายละเออยดแผนงานโค์กรงการพัฒนาท้ออ จัดท้อำาข้ันนส่วำาหรับปีงบประมาณ
แตงละปี ซ้ึ่ง งมอค์กวามตงอเนอ องและเปนนแผนกา้วหน้า องค์กรการบริหารส่วงวนตำาบลยงานยาวหวังเปนนอยงางยิ งวงาแผน
พัฒนาท้ออ้งถิิ่ น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนอน จะไดใ้ช้เปนนแนวท้อางการจัดท้อำางบประมาณประจำาปีและตอบ
ส่วนองค์กวามต้องการขัองประชาชนในเขัตองค์กรการบริหารส่วงวนตำาบลยงานยาวไดอ้ยงางมอประส่วิท้อธิภาพตงอไป

มิถิ่ดนายน 2562
      องค์กรการบริหารส่วงวนตำาบลยงานยาว
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
ส่วนที่  1 
บทน า 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

************************************************ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ            

1.1   ที่ตั้ง 
ต าบลย่านยาว เป็นต าบลหนึ่งในสิบห้าต าบลของอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ต าบลย่านยาว   

อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองพิจิตร  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลต่าง ๆ ดังนี้   
                   ทิศเหนือ           ติดต่อ กับต าบลสนามคลี   อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก 
                  ทิศใต้               ติดต่อ  กับต าบลคลองคะเชนทร์  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

ทิศตะวันออก      ติดต่อ   กับต าบลไผ่ขวาง    อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
         ทิศตะวันตก       ติดต่อ   กับต าบลสามง่าม   อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
 

 1.2   เนื้อที ่
ต าบลย่านยาวมี พ้ืนที่ทั้ งหมด ประมาณ  46.692 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ                

29,182.500 ไร่  
 

  1.3   ลักษณะภูมิประเทศ  
  - ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ของต าบลย่านยาวเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ าไหลผ่านกลาง      

ต าบลแยกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกมี 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3  และฝั่งตะวันตก มี 7 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10                        

- การตั้งถิ่นฐานของประชากร ต าบลย่านยาวส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม กล่าวคือ 
ประชากรจะตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม โดยกระจายเป็นกลุ่มๆไปตามริมแม่น้ าน่านและริมถนนสายหลักของ
ต าบล  

- ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศทั่วไปขึ้นอยู่กับลมมรสุม ฤดูฝนมีฝนตกต่อเนื่อง ฤดูร้อน 
อากาศร้อนชื้น ส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวไม่จัด เฉลี่ยอุณหภูมิ 30 – 38 องศาเซลเซียส 
  - ลักษณะดิน เป็นดินร่วน พ้ืนที่ราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและปลูกข้าว 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
 แบ่งการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวเต็มทั้ง  10
หมู่บ้าน  ได้แก่  

หมู่ที่ 1      บ้านวัดหาดมูลกระบือ 
หมู่ที่ 2     บ้านย่านยาว 
หมู่ที่ 3     บ้านวัดหงษ์ 
หมู่ที่ 4     บ้านวังกระดี่ทอง 
หมู่ที่ 5  บ้านคลองโนน 
หมู่ที่ 6     บ้านย่านยาว     
หมู่ที่ 7     บ้านวัดหงษ์ 
หมู่ที่ 8      บ้านสนามคลี 
หมู่ที่ 9      บ้านโนนห้วยปัด 
หมู่ที่ 10    บ้านวังกระดี่ทองเหนือ 
 

 รายชื่อตามผู้น าหมู่บ้านตามเขตปกครองท้องที่จ านวน  10 หมู่บ้าน  
 

หมู่ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

หมู่ที่  1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ 
หมู่ที่  2 บ้านย่านยาว 
หมู่ที่  3 บ้านวัดหงษ ์
หมู่ที่  4 บ้านวังกระดี่ทอง 
หมู่ที่  5 บ้านคลองโนน 
หมู่ที่  6 บ้านย่านยาว 
หมู่ที่  7 บ้านวัดหงษ ์
หมู่ที่  8 บ้านสนามคลี 
หมู่ที่  9 บ้านโนนห้วยปัด 
หมู่ที่ 10  บ้านวังกระดี่ทองเหนือ 

นายชัชวาลย์    สุขสวัสดิ์ 
นายสมบัติ       กลิ่นจันทร์ 
นายผวน         บัวค า 
นายรักก้ี         สุขประเสริฐ 
นางสาวรัตนากร   ผลจักร์ 
นายวิรัตน์       อินทรักษา 
นายนิคม        ปะลาชิโก 
นายเจน         จันทาทับ 
นายสุขสันต์     เทพศร 
นางปาริชาต    โพธิ์ทอน 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ก านันต าบลย่านยาว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
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รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ัง 10 หมู่บ้าน 
  

หมู่ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
หมู่ที่ 1 นายสมบัติ    อินวอน         นางพยอม  คงสุวรรณ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 *นายผวน    

บัวค า 
ประธานสภาฯ 

หมู่ที่ 2 นายสมคิด   บุญเซ็ง           นายโผน   บัวค า ส.อบต.หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 นางวรัญญา  เขียวข า ส.อบต.หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 นายบุญมา   มีแดนไผ่         นายบุญโปรด   ขุนด่าน ส.อบต.หมู่ที่ 4 *นายพิสันต์   

เรืองสุข 
รองประธาน 
สภาฯ 

หมู่ที่ 5 นายวิเชียร   ลัพบุตร          นางสาวอรุณ  ติณะมาศ ส.อบต.หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 นายสุเทพ    เปียพัฒน์        นายสมบัติ    ติณะมาศ ส.อบต.หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 นายวิไล   เทพศร              นายสมควร    สว่างวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 นายสายันต์   พันทับ  นายนิวัฒน์ชนัย  โทปุญญานนท์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 *นายวิญญู   

เคียนยี่คิ้ว 
เลขานุการสภาฯ 

หมู่ที่ 9 นายอุทิตย์   ยุรมาศ          นายฉัตรชัย   ติระมาศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 10 นายพิสันต์   เรืองสุข          ส.อบต.หมู่ที่ 10 

 

2.2   การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 10 หมู่บ้าน โดยมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว หมู่บ้านละ 2 คน  
3. ประชากร 

 ต าบลย่านยาว มีประชากรทั้งสิ้น 5,850 คน แบ่งออกเป็นผู้หญิง 3,014 คน ผู้ชาย 2,836 คน ดังนี้ 
 

ตารางจ านวนประชากร/ จ านวนครัวเรือน  แยกเป็นรายหมู่ 
 

หมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลัง) 

หมู่ที่  1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ 
หมู่ที่  2 บ้านย่านยาว 
หมู่ที่  3 บ้านวัดหงษ ์
หมู่ที่  4 บ้านวังกระดี่ทอง 
หมู่ที่  5 บ้านคลองโนน 
หมู่ที่  6 บ้านย่านยาว 
หมู่ที่  7 บ้านวัดหงษ ์
หมู่ที่  8 บ้านสนามคลี 

173 
149 
352 
730 
70 

366 
215 
272 

183 
156 
349 
795 
78 

388 
236 
312 

356 
305 
701 

1,525 
148 
754 
451 
584 

130 
93 

243 
548 
53 

252 
133 
190 
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หมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลัง) 

หมู่ที่  9 บ้านโนนห้วยปัด 
หมู่ที่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ 

150 
359 

151 
366 

301 
725 

74 
261 

 รวม 2,836 3,014 5,850 1,977 

 
3.1  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 - อาชีพ  
 ประชากรในต าบลย่านยาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและ          

มีอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพส ารอง ได้แก่ ท าสวน ปลูกพืชผัก พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ประมง และค้าขาย ส าหรับอาชีพนอกสาขา
การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างซึ่งมีทั้งรับจ้างประจ ารับจ้างชั่วคราว เมื่อเสร็จจากงานไร่มาแล้ว ประชากรวัย
หนุ่มสาวที่มีอายุ 15 - 40 ปี ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ท างานรับจ้างทั่วไป งานโรงงานอุตสาหกรรมและ
งานก่อสร้าง เป็นต้น 
 

3.2   หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
              -  ปั้มน้ ามันหรือก๊าซ    13    แห่ง 
              -  โรงส ี1   แห่ง    
 

  3.3 การศึกษา 
              โรงเรียนในเขตต าบลย่านยาว        3     แห่ง 

(1) โรงเรียนบ้านวัดหาดมูลกระบือตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลย่านยาว เปิดการเรียนการสอนแต่              
ชั้นอนุบาล 1 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

นางโชติ เปี่ยมงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ  โทร  0-5660-5254 
 (2) โรงเรียนบ้านวัดหงษ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่  3  ต าบลย่านยาว  เปิดการเรียนการสอน ระดับ                   

ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นางสมหมาย   วิชัย   รักษาการราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดหงษ์   

 โทร 080-5188110 
 (3) โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลย่านยาว  เปิดการเรียนการสอน   

ต้ังแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นายสมทรง จิตติละอองวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง  โทร  0-5660-5304 

          -  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  1  แห่ง ตั้งอยู่ ที่ท าการองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ต าบลย่านยาว 
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 3.4   การสาธารณสุข 
              -  โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพต าบลย่ านยาว  1 แห่ ง  ตั้ งอยู่ หมู่ ที่  10 ต าบลย่ านยาว                        
โทร 0-5660-5303 มีบุคลากรจ านวน  8 คน คือ นายธาตรี สุวรรณปักษิณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลย่านยาว 
4.  สภาพทางสังคม 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

 ประชากรในต าบลย่านยาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพอ่ืน
เป็นอาชีพส ารอง ได้แก่ ท าสวน ปลูกพืชผัก พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ประมง และค้าขาย ส าหรับอาชีพนอกสาขาการเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างซึ่งมีทั้งรับจ้างประจ ารับจ้างชั่วคราว เมื่อเสร็จจากงานไร่มาแล้ว ประชากรวัยหนุ่มสาวที่
มีอายุ 15 - 40 ปี ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ ท างานรับจ้างทั่วไป งานโรงงานอุตสาหกรรมและงาน
ก่อสร้าง เป็นต้น 
 

6.2   หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
               -   ปั้มน้ ามันหรือก๊าซ 13 แห่ง 
               -   โรงสี 1   แห่ง  

 6.3  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การรวมกลุ่มของประชาชน แบ่งเป็นประเภทกลุ่ม 
 - กลุ่มออมทรัพย์ 10 กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม 

 - ลูกเสือชาวบ้าน 255 คน 
 - อปพร. 170 คน 
 6.4 แรงงาน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าการเกษตร  ได้แก่      
ท านา ท าสวน และท าไร่ ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้าง 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
 -   วัด จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
 1.  วัดหาดมูลกระบือ  หมู่ที่ 1   
 2. วัดหงษ์  หมู่ที่ 3             
 3. วัดโนนหว้ยปัด  หมู่ที่ 9      
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4. วัดบ้านวังกระดี่ทอง  หมู่ที่ 10   
       -  ศาลเจ้า 1 แห่ง (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลย่านยาว 
 
       ประเพณีและงานประจ าปี 
 - ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ าผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ 
 - กันยายน – ตุลาคม งานสรงไทย 
 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

- กลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 3 
- กลุ่มข้าวเม่าพอก วัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 
- กลุ่มอาชีพท าน้ ายาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
- กลุ่มจักสานจากปอเฮ หมู่ที่ 3 
- กลุ่มท าขนมข้าวแตน หมู่ที่ 3 
- กลุ่มท าไม้กวาดทางมะพร้าว หมู่ที่ 3 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แม่น้ า 2 สาย ได้แก่ แม่น้ าน่าน และแม่น้ าพิจิตร (เก่า)  บึง หนอง และอ่ืน ๆ อีก 9 แห่ง ได้แก่                 
คลองนางเลิ้งหมู่ที่ 5 , หนองปลายนาหมู่ที่ 2 , บึงแทงนางหมู่ที่ 3 , บึงแม่โจนหมู่ที่ 6 และ 10 ,  หนองอ้อ หมู่ที่ 
8 , สระตายายและสระไขห่มู่ที่ 4 , สระโนนห้วยปัดหมู่ที่ 9 
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
  - มีจ านวน 10 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 
(หลัง) 

พื้นที่ไร่  
(ไร่) 

หมู่ที่  1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ 
หมู่ที่  2 บ้านย่านยาว 
หมู่ที่  3 บ้านวัดหงษ ์
หมู่ที่  4 บ้านวังกระดี่ทอง 
หมู่ที่  5 บ้านคลองโนน 
หมู่ที่  6 บ้านย่านยาว 
หมู่ที่  7 บ้านวัดหงษ ์
หมู่ที่  8 บ้านสนามคลี 

173 
149 
352 
730 
70 

366 
215 
272 

183 
156 
349 
795 
78 

388 
236 
312 

356 
305 
701 

1,525 
148 
754 
451 
584 

130 
73 

243 
548 
53 

252 
133 
190 

743.13 
987.50 

1,856.25 
3,449.38 
912.50 

2,816.88 
1,028.75 
1,704.38 
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หมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 
(หลัง) 

พื้นที่ไร่  
(ไร่) 

หมู่ที่  9 บ้านโนนห้วยปัด 
หมู่ที่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ 

150 
359 

151 
366 

301 
725 

74 
261 

1,189.38 
891.25 

 รวม 2,836 3,014 5,850 1,977 1,856.25 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 

************************************************ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆโดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการ    มีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลย่านยาว จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่        

ความเป็นเลิศ 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 โดยภาพรวมแผนพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์             
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา แต่ยังถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ดังนั้นควรแก้ไขปัญหา                  
ดังต่อไปนี้ 

1. มอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ    
จัดท าแผน โดยจัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผน
มากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. ย่านยาว 

2. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในภาพรวม 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม
สมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ย่านยาว ดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก เพ่ือซ่อมแซมถนนให้กับประชาชน           
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป-มา 

2. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการก่อสร้างแท็งก์น้ าประปา             
ขุดเจาะบ่อบาดาลส าหรับหมู่บ้าน 

3. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

4. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. กลยุทธ์ 

 ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลย่านยาว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท
การพัฒนาต าบลย่านยาวในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 

จากการพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย เนื่องจาก
งบประมาณของ อบต. ย่านยาว มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจหน้าที ่

 



 

๑๐ 

 

 

2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 

3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
4. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น                
ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ และข้อมูล               
การจัดท าแผนชุมชนของ อบต. ย่านยาว มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดังนี้ 
 

 ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1.   บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2.   ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ การศึกษา 
  

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
3. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า       

ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และ

น้ าท่วม 
 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐ           

ยังไม่ทั่วถึง 
 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ปัญหาผักตบชวา วัชพืช 
3. สภาพคลองตื้นเขิน 



 

๑๑ 

 

 ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
4. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

 
5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชน             

ยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 
 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1. ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ  
2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มี

ไหล่ทาง 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
4. น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 

 
 
5. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๒. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้ได้มาตรฐาน 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ
อย่างครอบคลุม 

2. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
3. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศสื่อการสอน และวัสดุทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ให้ความส าคัญต่อการศึกษา 

๒. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 

๑. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน       
ในตัวเอง 

๒. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

 
 
 
 



 

๑๒ 

 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
     จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนา
อาชีพด้านต่างๆ 

๒. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
๓. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วม     

ของชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
๓. พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๔. การคมนาคมขนส่งสะดวก 

๑. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุน      

การผลิตสูง 
๒. ด้านสังคม 

     จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ
อย่างครอบคลุม 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. การกีฬา 
- รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 

๒. ยาเสพติด 
- รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- มีแหล่งบ าบัดฟ้ืนฟูทุกโรงพยาบาล 

๓. สังคมสงเคราะห์ 
- นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร. ค่อยดูแล

ความปลอดภัย 
๕. สาธารณสุข 

- มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
- ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมากขึ้น 

๑. การกีฬา 
- ขาดพ้ืนทีส่าธารณะในการเล่นกีฬาและ

อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
- ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน        

ในการให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
๒. ยาเสพติด 

- มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย 
- ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน 
- ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 

๓. สังคมสงเคราะห์ 
- ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
- ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 
- จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 

๕. สาธารณสุข 
- โรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก 



 

๑๓ 

 

 

๓. ด้านบริการสาธารณะ 
     จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อ                 
ความต้องการของประชาชน 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ ๑. ถนนยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 

 
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม 

      จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. แม่น้ าล าคลองมีวัชพืช และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
2. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม

สมบูรณ์ 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมยังมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนา 

 
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

     จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓.  มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก 

 

6.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 แผนงานการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย  

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2.   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



 

๑๔ 

 

         3.   แผนงานการศึกษา 
       4.   แผนงานสาธารณสุข 
        5.   แผนงานเคหะและชุมชน 

   6.   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         7.   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         8.  แผนงานการพาณิชย์ 
          9.  แผนงานงบกลาง 
  

 การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
       การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเมื่อมองในเชิงคุณภาพที่ผ่านมา เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันมานาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2502 แต่การปฏิบัติจริง พบว่าแผนการพัฒนาถูกน ามาใช้น้อยมากมองจากแผนพัฒนา 5 ปี ข้อมูลมีแต่
โครงการเป็นแท่งไม่มีรายละเอียดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มองความคุ้มค่าของงบประมาณ แต่ยังคงผูกไว้กับ
การเมือง การพัฒนาจึงไม่กระจาย ความเจริญเฉพาะแห่งแผนพัฒนาจึงเป็นแผนที่ตกค้างมากกว่า ไม่ได้ถูกน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง คณะกรรมการจัดท าแผน เกิดขึ้นมาหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงตลอดความชัดเจน            
การปฏิบัติงาน จึงไม่มีทิศทางก าหนดไว้ วางแผนไว้แต่ไม่ได้ปฏิบัติพอเปลี่ยนผู้บริหารที มงานก็เปลี่ยนไป 
แผนพัฒนาก็เปลี่ยนไป  จึงเป็นการเอาใจคณะผู้บริหารมากกว่าที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชน ประชาชน สังคม           
อย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

 

๑.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๖๕  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน  เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม  การ
ตรวจสอบ  และการประเมินผล  รวมทั้ง  ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

   วิสัยทัศน์  
         วิสัยทัศน์ประเทศ  คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ“ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมี
คุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม   

 ยุทธศาสตร์ชาติ  
        ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป  ดังนี้  
 
  ๑.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
        มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อม  สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  และทุกระดับ 
 
 



 

๑๖ 

 

ความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้น ใน
อนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน   ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   
        ตัวชี้วัดประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค 
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทย ใน
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น  ได้แก่  (๑) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ  (๒)  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  (๓)  การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  (๔)  การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  (๕)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน
พ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ  น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคนรุ่นใหม่  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน๐ประกอบด้วย ๕  
ประเด็น ได้แก่  (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า  (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  (๓) สร้างความหลากหลาย 
ด้านการท่องเที่ยว (๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุค
ใหม่ 
 
  ๓.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดี รอบด้านและมีสุขภาวะ  ที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์



 

๑๗ 

 

ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกรรม  นักคิดผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่  และอ่ืนๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของ คน
ไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
        โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย  ๗  ประเด็น  ได้แก่  (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  (๔) การตระหนัก ถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ  สติปัญญา 
และสังคม  (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (๗)  การ
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
  ๔.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ  ทั้ง
ภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด  
ร่วมท า  เพ่ือส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  
        โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  ได้แก่  (๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  (๒) การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  (๔) การเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
  ๕.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
        โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  ๖  ประเด็น  ได้แก่  ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว               
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ



 

๑๘ 

 

สภาพภูมิอากาศ  ๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๖. ยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
  ๖.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท  ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการท างาน ให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย  และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
ของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการท างาน           
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง  
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
และเอ้ือต่อการพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ           
ของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบ               
และ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย ๘  
ประเด็น  ได้แก่  (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว  โปร่งใส  (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคน
ดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  (๖) ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่
จ าเป็น  (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/ โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
 
 



 

๑๙ 

 

 วัตถุประสงค์ 
         ๑.๑  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         ๑.๒  เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
         ๑.๓  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่ งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
         ๑.๔  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
         ๑.๕  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
         ๑.๖  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
         ๑.๗  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ  ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค
และโลก 

 เป้าหมายรวม 
       เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒  ประกอบด้วย  
        ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรม ตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
        ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
        ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐาน
บริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิ
สติกส์  พลังงาน  และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
 



 

๒๐ 

 

        ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย ที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
        ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  และเพิ่ม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง  โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า  เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
        ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอ งส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยาก
ง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้าง
ขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีทั้งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 วัตถุประสงค์ มีดังนี้  (๑) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี 
ทางสังคม (๒) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ (๓) เพ่ือส่งเสริมให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต (๔) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคน
และประเทศ 

 เป้าหมายการพัฒนา คือ (๑) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาที ่
ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (๒) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น (๓) คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (๔) คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น (๕) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้ (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี 
วินัย จิตสาธารณะ  และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต0(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
กับสังคมสูงวัย  (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 



 

๒๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากร 

ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  (๒) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง (๓) เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 เป้าหมาย   คือ  (๑)  ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง 
เศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  (๒) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ0(๓) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง และได้รับส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐                
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (๒) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ  
และยั่งยืน  (๒) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

 เป้าหมาย  คือ  (๑) เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  (๒) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  (๒) การ 
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม  (๒) สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  (๓) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  (๔) พัฒนาขีดความสามารถในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัย
พิบัติ 

 เป้าหมาย  คือ  (๑) รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  (๒) สร้างความม่ันคงด้าน 
น้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ  (๓) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้
เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๖) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  (๗) พัฒนาระบบการบริหาร



 

๒๒ 

 

จัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง                       
                                 และย่ังยืน 

 วัตถุประสงค์  มีดงนี้  (๑) เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ 
มั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ                
(๒) เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 
และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาติ  (๔)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

 เป้าหมาย  คือ  (๑)  ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ 
ประเทศ  (๒)  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๓) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  (๔)  ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศใน
การปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ (๕)  ประเทศไทยมีความพร้อม
ต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  (๖) แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้ (๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบใน 
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
ความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัย
คุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                               และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 วัตถุประสงค์  มีดังนี้ (๑) เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ 
มาตรฐานสากล  (๒)0เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ (๓) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประเทศ (๔) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
 
 
 



 

๒๓ 

 

 เป้าหมาย  คือ  (๑) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๓) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  (๔) ลดจ านวน
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด 

 แนวทางการพัฒนา  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ 
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  (๒) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 วัตถุประสงค์  มีดังนี้ (๑) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ 
ขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  (๒) เพ่ือ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพลังงาน
สะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  (๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ
นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้ มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ใช้บริการ  (๔) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปา  ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา  และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ  (๕) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 เป้าหมาย  คือ  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม (๒)  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง  (๓)  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  (๔) การพัฒนาด้านพลังงาน            
(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  (๖) การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  (๒) การ 
สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  (๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  (๔) การพัฒนาด้านพลังงาน  (๕) การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล (๖) การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์  (๑) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์                  
และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  (๒) เพ่ือสร้างโอกาส
การเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
0(๓) เพ่ือพัฒน านวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (๔) เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 



 

๒๔ 

 

 เป้าหมาย  คือ  (๑) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  (๒)  
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ การแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน    

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การ 
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  (๓) 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 
อย่างทั่วถึงมากขึ้น (๒) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม  (๓) เพ่ือพัฒนา
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
(๔) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน 

 เป้าหมาย  คือ  (๑) ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม 
มากขึ้น  (๒) เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  (๓) พ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๔)  เพ่ิมมูลค่าการลงทุน ใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน   

 แนวทางการพัฒนา มีดังนี้ (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย 
ตัวอย่างทั่วถึง  (๒) การพัฒนาเมือง  (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่ 
เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมของไทย (๒) เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น (๓) เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 

 เป้าหมายคือ  (๑) เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี 
การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  (๒) ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น (๓) ประเทศไทย
เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  (๔) 
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

 แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตร 
ประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (๓) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  (๖) สร้าง



 

๒๕ 

 

ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคง  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  (๑๐) ส่งเสริมให้
เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

๓.  แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๓.๑  แผนพัฒนาภาค 

 แนวทางการพัฒนาส าคัญตามแผนพัฒนาภาคเหนือ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
  ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล  พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือ
สร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการ
ลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีน
ตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ปุา
ต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพ
ทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาและองค์กร
ในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ ของภาค ภาคเหนือจึงมีเปูาหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

 วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  
  ๒.  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  ๓.  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว 
และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
  ๔.  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ าปุาต้น
น้ า  และปัญหาหมอกควัน  

 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๑.  รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
   ๒.  มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
   ๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
   ๔.  สัดสว่นคนจนลดลง  
   ๕.  สัดสว่นผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มข้ึน  



 

๒๖ 

 

   ๖.  พ้ืนที่ปุาต้นน้ าเพิ่มข้ึน  
   ๗.  จ านวนวันที่มีค่าฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS  
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
 ๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
          จังหวัดพิจิตรอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอันประกอบด้วย  จังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ใช้ในปัจจุบัน  
ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยมีรายละเอียดส าคัญซึ่ง
สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

๑. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย  เพ่ิมมูลค่าและนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 

๒. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล  

เปูาหมายการพัฒนา“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่ายกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ” 

 พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย 
    และอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีเพิ่มมูลคา่  
๒. พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาด 
    เปูาหมาย ท้ังในและต่างประเทศ 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  
    และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE)   เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

๑. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรยี์  
    แปรรูป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมลูค่า  
    มีคุณภาพมาตรฐาน  
๒. เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตร 
    สู่ตลาดเปูาหมายสากล  
๓. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์    
    วัฒนธรรมเชิงเกษตรและเชิงสขุภาพ ตลาดไมซ์  
    (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชน 
    มีส่วนร่วม 
 



 

๒๗ 

 

 
(ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) 

ประเด็นการพัฒนา 
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้า
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่า
และยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขัน  

๒. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ว ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจติอลเพื่อคนทั้งมวล 
  

ตัวช้ีวัดตามประเด็นการพัฒนา 

๑. ผลผลิตต่อไร่และจ านวนผลติภณัฑ์ของสินค้าเกษตร  
    ปลอดภัย และเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
    (ปีละ ๒%)  
๒. พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภยัได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
    (ปีละ ๒%) 
๓ ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ไดม้าตรฐาน (ปลีะ ๒%) 
๔. ร้อยละของเครือข่าย/กลุม่วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม   
    โครงการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิม่ขึ้น (ปีละ ๒%)  
๕. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปด้วย  
    นวัตกรรม เทคโนโลยเีพิ่มมลูคา่ เพิ่มขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขัน (ปีละ ๒%) 

๑. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น (ปีละ ๓%) 
๒. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
(ปีละ ๓%) 
  

 แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหาร  
    จัดการน้ า เพื่อการขนส่ง และระบบโลจสิติกส์ ส าหรับ 
    รองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการ 
    ท่องเที่ยว  
๒. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรปู การตลาด ข้าว/สินค้า 
    เกษตรปลอดภยัและอินทรีย์ไดม้าตรฐาน เพื่อมุ่งสู ่
    เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) 
๓. ยกระดับคณุภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าว 
    และสินค้าเกษตรในการยกระดบัขีดความสามารถ 
    การแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 

 

๑. พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเช่ือม 
    การท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
๒. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจยัสนับสนุน 
    การท่องเที่ยวให้ได้    ระดับมาตรฐาน 
๓. พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 
 

  ๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด 
                 จากการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Provincial Strategic Positioning) 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัด เน้นต าแหน่งที่จังหวัดพิจิตรมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์             
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชน                 
มีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติจากผลการวิเคราะห์
ศักยภาพของจังหวัดพิจิตร การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจึง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 



 

๒๘ 

 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
                    “เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล” 
  เมืองเกษตรดี  หมายถึง ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดพิจิตร เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน  
การส่งออก สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภั ยที่ผ่าน
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แบรนด์สินค้า  เกษตรเข้มแข็ง สร้างรายได้แก่จังหวัด ประชาชน และ
ชุมชน 
  เมืองสิ่งแวดล้อมดี  หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ าเหมาะกับ
การเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ 
  เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี หมายถึง การมีต้นแบบของการเป็นสังคม  ๖  คุณภาพทั้งจังหวัด 
คือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมแห่งโอกาสส าหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคม
คุณธรรมเข้มแข็ง และสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 
  ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล  หมายถึง  มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเป็นที่รู้จักมากขึ้น  
โดยมีการเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกับกลุ่มจังหวัด การมีพันธมิตรการพัฒนาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก ที่มีการค้า การพัฒนาทางสังคมและการเสริมสร้างการท่องเที่ยวระหว่างกัน 
  ๏พันธกิจ(Mission) 
   ๑. เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชนการ
พ่ึงตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ 
   ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการ 
ส่งออกและการรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตรและเกษตรกรให้มี
ศักยภาพการแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 
   ๓. บริหารจัดการน้ า ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการ
พัฒนาเป็นเมืองเกษตรคุณภาพ 
   ๔. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๏เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
   ๑. ค่าชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโตต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๓. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจาย
อย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ๏ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
   ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๔. การจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 



 

๒๙ 

 

 
   ๏ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด และแนวทาง 
                        การพัฒนา  
                ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  :  การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                          อย่างสมดุล                    
 วัตถุประสงค์ 
        ๑. พัฒนาแหล่งน้ าหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่านและพิจิตร) และแหล่งน้ าสาขา แหล่งน้ าธรรมชาติ  
ให้เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
       ๒.การบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการ เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       ๑. แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย และน้ าเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
       ๒. จ านวนพื้นที่ปุาไม้และพ้ืนที่สีเขียวชุมชน/เมืองเพ่ิมมากข้ึน 
       ๓. จ านวนหน่วยงาน/ องค์กร ที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพ่ิมมากข้ึน 
       ๔. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
       ๕. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
       ๑. พัฒนาแหล่งน้ าหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่านและพิจิตร) และแหล่งน้ าสาขา แหล่งน้ าธรรมชาติ  
ให้เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
       ๒. การบริหารจัดการดินน้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพ่ือรองรับ
การเกษตร ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 วัตถุประสงค์  
      ๑. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
      ๒. หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       ๑. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี 
       ๒. มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
       ๓. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
       ๔. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.(กลุ่มพัฒนาได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
       ๕. จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
       ๖. จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๑๐รายต่อปี 
  
 
 



 

๓๐ 

 

แนวทางการพัฒนา 
       ๑. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
       ๒. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
       ๓. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
       ๕. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ ทางรางและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนที่กับ
จังหวัด และความเป็นเมือง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเปูาหมายการพัฒนา
ของประเทศ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๑. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานท า ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๒. จ านวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๓. จ านวนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๔.จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบ ๑๐๐ % 
 ๕.อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๖. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๗. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๒. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย                     
ด้วยกลไกประชารัฐ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔  :  การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ 
 ๒. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวตอ่การเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพร้อม 
ในการเป็นเมืองที่ไปสู่สากล 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๑.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ ต่อปี 
 ๒. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ๒. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓. การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก 
 



 

๓๑ 

 

๔.  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                           อย่างสมดุล 
 เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ        
    พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
 กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าทุกภาคส่วน 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
 ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๕. การจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะ  และมลพิษ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง   
                          และการท่องเที่ยว  
 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก  สินค้าทางการเกษตร 
              สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน/ ชุมชน  
 ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๓. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
              คงอยู่ตลอดไป 
 กลยุทธ์  
 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์  
              และเกษตรทฤษฎีใหม่                  
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร 
 ๕. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น 
 ๖. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญของดีเมืองพิจิตร 
 ๘. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                       อย่างสันติสุขและย่ังยืน    
 เป้าประสงค์ 
 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.  สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   



 

๓๒ 

 

   กลยุทธ์  
 ๑. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา 
 ๓. การยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น  เข้มแข็ง 
 ๕. พัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
 ๖. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท 
 ๘. ด าเนินมาตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
 ๙.  เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
 ๑๐. สนับสนุนการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 
                และสาธารณภัย 
 ๑๑.  สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล    
                                              เป้าประสงค์ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
 ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
   กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม/กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร                   
              ให้แก่  องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนา 
              และการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน                         
              ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนและองค์กรต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง                         
              ตามภารกิจหน้าที่ 
 ๖. ส่งเสริม  สนับสนุน  และปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน 
 ๘. การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 ๙. พัฒนาองค์กร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว                  
                และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๑๓. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 



 

๓๓ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการ 
                                                       เรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 เป้าประสงค์ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ                
นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

๒.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ 
๔.   การสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
๕.   การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๖.   พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ในฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร)  ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร  และคณะกรรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจิตร  เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับ
ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)   
“ เกษตรก้าวหน้า   สมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควบคู่คุณภาพชีวิตท่ีดี  พร้อมสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร                  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
                                                     สมดุล 
   

แนวทางการพัฒนา 
        ๑. พัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณ
ค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
   ๒. การบริหารจัดการขยะและของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์และกิจกรรมทางสังคม 
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่เชิงบูรณาการ 
 
 
 
 



 

๓๔ 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตร   
                                                     และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
             แนวทางการพัฒนา 
             ๑. ยกระดับศักยภาพการผลิต  สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม  และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 
                  ๒. สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอาชีพของประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
             ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
             ๕. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการ
บริการ 
             ๖. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงรุก 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 
                                                        พอเพียง  
             แนวทางการพัฒนา 
                  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและทุกสถานภาพ เพ่ือสร้างสั งคมที่มี
คุณภาพ 
             ๒. เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย
ด้วยกลไกชุมชน  หมู่บ้าน  และการบูรณาการทุกภาคส่วน 
             ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
             ๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
             ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 
  แนวทางการพัฒนา  
                  ๑. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิง
รุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกภารกิจงาน 
                      ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ 

                              ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  :  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 
ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  แนวทางการพัฒนา 
       ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 
 



 

๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 



 

๒๖ 

 

 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว (พ.ศ. 2561-2565) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 อย่างสมดุล 

 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

เป้าหมาย 
 

1. แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแลง้/อุทกภัย และน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนพื้นที่ปุาไม้และพื้นท่ีสีเขยีวชุมชน/เมืองเพิ่มมากข้ึน 
3. จ านวนหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเป็นตน้แบบในการจัดการขยะมลูฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
4. ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพิม่มากข้ึน 
5. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรอินทรยี/์เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น  

แนวทาง 
การพัฒนา 

พัฒนาแหล่งน้ าหลัก(บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่านและ
พิจิตร) และแหล่งน้ าสาขา แหล่งน้ าธรรมชาติให้
เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่าง
เป็นระบบ      
 

การบริหารจัดการดินน้ าและทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่
ของธรรมชาติ เพื่อรองรับการเกษตร ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

ผลผลิต/โครงการ 1. ก่อสร้างเข่ือน  
2. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ท่อลอดเหลี่ยม สะพาน เพื่อ
การระบายน้ า 
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประตูเปิด-ปิดน้ า  
4. ขุดลอกคลอง ท่อ รางระบายน้ า 
5. ก่อสร้างดาดคอนกรีต   

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟูา 
2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
3.  เจาะบ่อบาดาล  
4.  ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
 
 
 



 

๒๗ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
2.น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพฒันา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส ์ทางรางและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงในพื้นที่กับจังหวัดและความเป็นเมือง 

ผลผลิต/โครงการ 
1.  ก่อสร้างถนน ถนน คสล. ลาดยาง 
ถนนดินลูกรัง ภายในต าบล 
2.  ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยาย ถนน คสล. 
ลาดยาง ถนนดินลูกรัง ภายในต าบล 
3.  เสริมถนนดินลูกรัง เสริมคันคลอง 
4.  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง           
สนามกีฬา ลานอเนกประสงค ์ 
หอประชุม 
5.  ก่อสร้างปูายบอกทางหมู่บ้าน 

1.  ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟูา  
2.  ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 
 

1. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อไป 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.(กลุ่มพัฒนาได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
5. จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตวัสูก่ารพัฒนา (กลุ่ม D ) ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 

40 ผลผลิตภัณฑ์ต่อป ี
6. จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อป ี

 

เป้าหมาย 
 



 

๒๘ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

เป้าหมาย 
 

1. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ด ีมีงานท า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนคนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 100%  
5. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
6. อัตราลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 
7. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในจงัหวัดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ต่อป ี
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1.พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการบริหารจัดการการศึกษาทุก
ระดับเพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 

2. เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย
ด้วยกลไกประชารัฐ 

ผลผลิต/โครงการ 1.  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลติภัณฑ์ชุมชน 
3.  โครงการส่งเสริมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
4.  โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
5.  โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์และ
สนับสนุนโครงการ 1 
ต าบล 1  ผลิตภณัฑ ์
 
 

1.  โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ 
2.  โครงการส่งเสริมการขยายพันธ์ และผลิตเมลด็พันธ์ 
3. ก่อสร้างอาคารและผลิตปุย๋ 
4.  โครงการฝึกอบรมยกระดับ หลักสูตรช่างซ่อม
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 
5.  โครงการส่งเสริมผลติภณัฑ์และผลไม้ปลอดสารพิษ 
 



 

๒๙ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

เป้าหมาย 
 

1. รายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อไป 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยว และศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

2. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ผลผลิต/โครงการ การบริหารจัดการโครงการตามแนวทางการจัดระดับการก ากับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีและมุ่งสู่สากล 

3. การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงรุก 



 

๓๐ 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน์ 
การพัฒนา อบต. ย่านยาว  

“เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน   เมืองน่าอยู่   คู่คุณธรรม” 
 

ยุทธศาสตร์      
การพัฒนา 
อบต. ย่านยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการน้ า ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่สากล 

 
พันธกิจ 

1.  จัดให้มีและปรับปรุง บ ารุง  
รักษา เส้นทางคมนาคม              
ทางบก ทางน้ า     
2.  ก าจัดขยะมูลฝอยและ            
สิ่งปฏิกูล 
3.  ปูองและระงับโรคติดต่อ 
4.  ปูองกันและบรรเทา               
สาธารณภัย 
 

5.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและ          
ผู้พิการ 
7. คุ้มครอง ดูแลและ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                        
8.  บ ารุงรักษาศลิปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

9.  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตร 
10. ให้มีและบ ารุงรักษาไฟฟูา
หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
11. ให้มีและบ ารุงรักษา          
ทางระบายน้ า 
12. ให้มีและบ ารุงสถานท่ี
ประชุม การกีฬา การพักผ่อน
หย่อนใจและสวนสาธารณะ 

13. ให้มีและส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
14. ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรม
ในครัวเรือน 
15. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของราษฎร 
16. การคุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผ่นดิน 



 

๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดมุ่งหมาย

เพ่ือการพัฒนา 

1.   การคมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้ าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว 
2.   ให้มีการบ ารุงรักษา
ไฟฟูา  และแสงสว่าง  
อย่างทั่วถึง 
3.   ด าเนินการเพ่ือให้มี
แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
อย่างทั่วถึง เพียงพอและ      
มีคุณภาพ 
 

4.   ด าเนินการให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
5.   การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ที่อยู่
อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร 
6.   ส่งเสริมและสนับสนุน
ห ลั ก ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น
ระบอบประชาธิปไตย และ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 
 

7.   พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการ
อย่างต่อเนื่องจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
8.  ส่งเสริมและสนับสนุน
คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน  
ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิ การ  และ
ผู้ประสบภัย 
พิบัติธรรมชาติ 
9.   ส่ ง เส ริ มสนับสนุ น  
และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือ
สุขภาพ  การออกก าลัง
กาย การปูองกัน   
และระงับโรคติดต่อ 
 

10. ด าเนินการเพ่ือความ
ปลอดภั ย  ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
11.  ด าเนินการส่งเสริม
การรวมกลุ่ มอาชีพเ พ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
12.  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประชาชน
ทุกระดับ  ส่งเสริมปลูกฝัง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
ตลอดจนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ประเพณี  และ
วัฒนธรรมต่างๆ    
 



 

๓๒ 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การบริหารจัดการ
น้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

แนวทางการพัฒนา 
-   ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน 
-   จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนา
ประสิทธิภาพใช้น้ า                      
ในการเกษตร 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างสังคม 
และคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา          
ขีดความสามารถทางการบริหารและ
บริการสู่สากล 

แนวทางการพัฒนา 
-  การส่งเสริมการก่อสร้าง
ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ า ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
-  ด้ านส่ ง เ สริ มสนับสนุ นท านุ บ า รุ ง ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น       
โดยสร้างจิตส านึกและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
-   ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ
และกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
-   ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพ 
-   ด้านการสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ และสตรี 
-   ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหาร
อย่างปลอดภัยเล่นกีฬา ออกก าลังกายและจัดให้มี
สถานที่ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
-   ด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพ่ือการ         
มีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-   ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

แนวทางการพัฒนา 
-    ด้านการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า            
ในเชิงภารกิจของรัฐ 
-    ด้านการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
-    ด้านการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร สู่สากล โดยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ 
-   แนวทางการพัฒนาสู่           
ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
-   แนวทางการพัฒนาด้าน                
การพัฒนาภาคธุรกิจข้าวและ            
สินค้าเกษตร 
-   แนวทางการศึกษาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

********************************************************  
วิสัยทัศน์    การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว พ.ศ. 2561 - 2565 

“““เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยา่งยั่งยนื   เมืองน่าอยู่   คู่คุณธรรมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยา่งยั่งยนื   เมืองน่าอยู่   คู่คุณธรรมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยา่งยั่งยนื   เมืองน่าอยู่   คู่คุณธรรม”””   
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ตาราง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1                
การบริหารจัดการ
น้ า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและ        
การโยธา 
-งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ : 
จัดหาพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกป่า พันธุ์สัตว์
น้้าปล่อยแหล่งน้้า ,งานป่าไม้ชุมชน 
การพัฒนาระบบชลประทาน               
ขุดลอกแหล่งน้้า คู คลอง                 
เพ่ือการเกษตรฯลฯ 
 

1.กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 

2. ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนา
เศรษฐกิจจาก              
ฐานการเกษตร 
และฐานชุมชน                 
ที่เข้มแข็ง 
 

1.ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
2.ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ        
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน :            
งานส้ารวจออกแบบ, การควบคุม        
การก่อสร้าง , การตรวจสอบ            
การก่อสร้าง การควบคุมอาคาร         
ผังเมืองการควบคุมการซ่อม               
บ้ารุงทาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานไฟฟ้าและถนน :                    
การสาธารณูปโภคงานสถานที่             
งานไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ 
 
- งานก้าจัดขยะมูลฝอยและ               

1.กองช่าง 1.กรมส่งเสริมฯ 
2.กรม
ทรพัยากร    
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สิ่งปฏิกูล : การรักษาความสะอาด
ชุมชน, หมู่บ้าน, ถนน, ทางน้้า, 
ทางเดินที่สาธารณะ,ระบบ          
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและ                  
สิ่งปฏิกูลฯลฯ 
- งานสวนสาธารณะ : การก่อสร้าง
ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  
การเสริมสร้าง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างย่ังยืน 

1.ด้านบริการชุมชน          
และสังคม 
2.ด้านการด้าเนินการอ่ืน 
 

แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุข และงาน
สาธารณสุขอ่ืน ฯลฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง                
ของชุมชน 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ : การสังคมสงเคราะห์, 
ยาเสพติด ,การสวัสดิภาพเด็ก           
และเยาวชน,การสวัสดิการสังคม,
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุฯ ผู้พิการ,
ผู้ป่วยโรคติดต่อฯลฯ 
- งานส่งเสริมสนับสนุน             
ความเข้มแข็งชุมชน : การจัด
ประชุมสัมมนา กลุ่ม องค์กร                 
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ             
การส่งเสริมกระบวนการมี                
ส่วนร่วมทางสังคมฯลฯ 
แผนงานงบกลาง 
  - งานงบกลาง: เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ,เบี้ยยังชีพผู้พิการ,                
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายจ่าย  
ตามข้อผูกพัน 
 

1.ส้านักปลัด 
2.กอง
การศึกษาฯ 
 

กรมส่งเสริมฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 แผนงาน                 
การพัฒนา          
ขีดความสามารถ
ทางการบริหารและ
บริการสู่สากล 

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
2.ด้านการด้าเนินการอ่ืน 

แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา : การบริหารงานบุคคล 
การบริหารทั่วไป,การบริหาร
การศึกษา,การวางแผนและสถิติ
การเงินและการบัญชีฯลฯ 

การศึกษาฯ 
 

กรมส่งเสริมฯ 

 

 

 

 
 



 

๓๙ 

 

ส่วนที่ 4  

การติดตามและประเมินผล 
 ************************************************************** 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3พ.ศ. 
2561เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
อปท. 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
 

   3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) 
 

   3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด (10) 
 

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 

   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 

   3.5 กลยุทธ ์
 

(5) 
 

 



 

๔๐ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

   3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 

   3.8 แผนงาน (5) 
 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 

รวมคะแนน 
100 

 
 
1.2แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตาม
ตาราง    
 
ตารางแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
           (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศลักษณะดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ฯลฯด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 

20 
(3) 
 
 

 

 

(2)ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตก ารปกครอ ง การเลือกตั้งฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากรฯลฯ 

(2) 
 

 

 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเส พติด 
การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2) 
 

 

 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา 
โทรศัพท์ 

(2) 
 

 

 



 

๔๑ 

 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

(5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากร ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ (2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ ข้อมูล จปฐ. (2)  

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
 

(3)  

 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  



 

๔๒ 

 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-trengthจุดแข็ง Weakness จุดอ่อน O-Opportunity โอกาส และ T-Threat 
อุปสรรค 
 

(3)  

 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหากาพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักการประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 
 
 
 

60 
(10) 

 
 
 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 
 
 

(10) 
 
 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 
 
 

(5)  



 

๔๓ 

 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อม
ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

ความมุ่งมันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานทีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชื่อมโยงรวมน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

 

รวมคะแนน 100  

 
 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการรายละเอียดตามตาราง 
 
ตาราง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 



 

๔๔ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 
100 

 
 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  การสรุปสถานการณ์    
    การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand Demand Analysis)Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล 
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10  

2.  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้
2)  วิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3.  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

10  



 

๔๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณ(Qualitative) 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์   
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

10  

 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  

5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไป 
สู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท้าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง                                                                                                                                         

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 

(5)  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

(5)  



 

๔๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ 
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการ ที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือ ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปูาหมาย  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 

(5)  



 

๔๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
(ผลผลิตของโครงการ) (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 

ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือการติดตามและประเมินผลโครงการว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไรดังต่อไปนี้ 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพมีดังต่อไปนี้ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan&Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel(RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
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(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 
Method 
(6) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(7) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(8) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(9) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11)แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ ( 1)-(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไรวัดผลนั้น
ได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)ผลกระทบ (Impact) 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) ใน
ทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 

1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 

 
 
 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

 
 
 

 
 

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าว
มาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

 
 
 

สังคม (Social) 

องค์การ (Organization) 

วิทยาการ (Technology) 

การเมือง (Political) 

เศรษฐกิจ (Economic) 
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1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก
ได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ.เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท.ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอ านาจ
การปกครอง ( Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง ( Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุก
ฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล 
อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ 
อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบ
กฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและ
บริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท.เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไป
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โดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่นบางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ 

(ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆการฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ 
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 



 

๕๑ 

 

-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างานหรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ 
การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด 

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 



 

๕๒ 

 

- ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหา
การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ังอาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

- ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
การค้ามนุษย์และ การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

- การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ
อ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว จึงได้เริ่มต้น ก าหนดในแผนเพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม
การน าครูชาวต่างชาติมาสอนเพ่ือน าร่องให้นักเรียนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

- วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) 
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้

ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น
ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุา ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทย
และชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุ
จากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดนเป็นต้น 



งบประมาณ งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (บาท)

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า ดนิ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม       
อย่างสมดลุ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  -  - 4          84,300 4          84,300 4          84,300 4          84,300 16        337,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 71  690,269,000 19  131,585,000 15    27,090,000 16    32,050,000        14    26,750,000 135      907,744,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 4        650,000 1        100,000  -  -  -  -  -  - 5        750,000

รวม 75  690,919,000        24  131,769,300        19    27,174,300        20    32,134,300        18    26,834,300      138    881,996,900

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวนโครงการ
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

บัญชโีครงการพัฒนา 
สรุปบัญชโีครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี  พ.ศ. 2561 ปี  พ.ศ. 2562 ปี  พ.ศ. 2563 ปี  พ.ศ. 2564 ปี  พ.ศ. 2565 รวม 5  ปี

แบบ 



งบประมาณ งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (บาท)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
รากการเกษตร และฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 248    176,861,850 87    68,851,025 91    86,972,550 79    82,282,500        69    75,018,000      574    489,985,925

แผนงานเคหะและชุมชน 69    36,456,500 8     3,090,000 4     1,250,000 4     1,250,000 4     1,250,000 89    43,296,500

แผนงานสาธารณสุข 4          80,000 - - - - - - - - 4          80,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 56     1,880,000 - - 1          20,000 1          20,000 1          20,000 58     1,940,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5        850,000 - - 1        100,000 1        100,000 1        100,000 8     1,150,000

แผนงานงบกลาง 1     7,300,000 1     7,300,000 1     7,300,000 - - - - 3    21,900,000

รวม 383  223,428,350        96    79,241,025        98    95,642,550        86    83,652,500        75    76,388,000      736  558,352,425

จ านวน
โครงการ

จ านวนโครงการ
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

สรุปบัญชโีครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี  พ.ศ. 2561 ปี  พ.ศ. 2562 ปี  พ.ศ. 2563 ปี  พ.ศ. 2564 ปี  พ.ศ. 2565 รวม  5  ปี

จ านวน
โครงการ

บัญชโีครงการพัฒนา แบบ 



งบประมาณ งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (บาท)

3.การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

26     1,729,000 15     1,055,000 16     1,155,000 16     1,155,000 16     1,155,000 89     6,249,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 146     7,563,400 12        375,000 10        170,000 10        210,000 10        210,000 188     8,528,400

แผนงานเคหะและชุมชน 2          60,000  -  -  -  -  -  -  -  - 2          60,000

แผนงานงบกลาง 8    12,410,000 7    12,110,000 8    12,410,000 8    12,410,000 8    12,410,000 39    61,750,000

แผนงานสาธารณสุข 16        674,333 3          30,000 2          20,000 2          20,000 2          20,000 25        764,333

แผนงานการศึกษา 8    16,330,000 7    16,230,000 7    16,230,000 7    16,230,000 7    16,230,000 36    81,250,000

รวม      206    38,766,733        44    29,800,000        43    29,985,000        43    30,025,000        43    30,025,000      379  158,601,733

จ านวนโครงการ
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี  พ.ศ. 2561 ปี  พ.ศ. 2562 ปี  พ.ศ. 2563 ปี  พ.ศ. 2564 ปี  พ.ศ. 2565 รวม 5  ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

บัญชโีครงการพัฒนา 
สรุปบัญชโีครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แบบ 



งบประมาณ งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (บาท)

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขดีความสามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่สากล

แผนงานบริหารงานทัว่ไป         1           9,000         1           9,000         1           9,000         1           9,000         1           9,000         5          45,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน         5        520,000         2          70,000  -  -  -  -  -  -         7        590,000

แผนงานเคหะและชุมชน         2        600,000 3 230,000  -  -  -  -  -  -         5        830,000

แผนงานการพาณิชย์         1     2,550,000  -  -  -  -  -  -  -  -         1     2,550,000

แผนงานการพาณิชย์         7     4,550,000  -  -  -  -  -  -  -  - 7     4,550,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        47    19,772,000 16    13,770,000 24    16,960,000 24    16,960,000 24    16,960,000      135    84,422,000

แผนงานรักษาความสงบภายใน         3        140,000  -  -  -  -  -  -  -  -         3        140,000

แผนงานการศึกษา  -  - 5        915,500 5        915,500 5        915,500 5        915,500 20     3,662,000

รวม        66    28,141,000        27    14,994,500        30    17,884,500        30    17,884,500        30    17,884,500      183    96,789,000

รวมทัง้สิ้น      730    981,255,083      191    255,804,825      190  170,686,350      179  163,696,300      166  151,131,800    1,436    1,695,740,058

รวม  5  ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวนโครงการ
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี  พ.ศ. 2561 ปี  พ.ศ. 2562 ปี  พ.ศ. 2563 ปี  พ.ศ. 2564 ปี  พ.ศ. 2565

บัญชโีครงการพัฒนา 
สรุปบัญชโีครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

แบบ 















ปี  พ.ศ. 2561 ปี  พ.ศ. 2562 ปี  พ.ศ. 2563 ปี  พ.ศ. 2564 รวม  4  ปี
จ านวน
โครงการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

76 20 3 1 100

แผนงานเคหะ
และชุมชน

2 2

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

4 1 5

รวม 82 21 3 1 107
2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานราก
การเกษตร และ
ฐานชมุชน       
        ทีเ่ขม้แขง็
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

285 95 24 10 414

แผนงานเคหะ
และชุมชน

50 7 57

รวม 335 102 24 10 471
3.การเสริมสร้าง
สังคมและ
คุณภาพชวีิต     
      ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

5 5

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

1.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการน้ า ดนิ 



แผนงานเคหะ
และชุมชน

8 8

แผนงาน
สาธารณสุข

21 1 22
แผนงานงบกลาง 8 7 7 22
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

228 7 1 236

แผนงานการศึกษา 7 4 4 4 19

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

33 33

รวม 310 19 12 4 345
4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขดี
ความสามารถ
ทางการบริหาร
และบริการสู่
สากล
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

                 45                  13                  58

แผนงานเคหะ
และชุมชน

                  1                   2                   3

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน

                  8                   8

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

                  3                   3

แผนงานการ
พาณิชย์

                  7                   7
รวม                  64                  15                  79

รวมทัง้สิ้น
               791                157                  39                  15              1,002



ปี  พ.ศ. 2561 ปี  พ.ศ. 2562 ปี  พ.ศ. 2563 ปี  พ.ศ. 2564 รวม  4  ปี

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

    642,603,000     131,885,000           440,000        5,000,000     779,928,000

แผนงานเคหะและชุมชน            60,000            60,000

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

          650,000           100,000           750,000

รวม     643,313,000     131,985,000           440,000        5,000,000     780,738,000
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานรากการเกษตร 
และฐานชมุชน         
      ทีเ่ขม้แขง็

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

    222,166,150       71,700,525       11,989,550        7,284,500     313,140,725

แผนงานเคหะและชุมชน       39,026,500        2,540,000       41,566,500

รวม     261,192,650       74,240,525       11,989,550        7,284,500     354,707,225
3.การเสริมสร้างสังคม
และคุณภาพชวีิต       
    ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

          900,000           900,000

แผนงานเคหะและชุมชน           610,000           610,000

1.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้้า ดนิ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



แผนงานสาธารณสุข           754,263            10,000           764,263
แผนงานงบกลาง       20,010,000       19,410,000       19,410,000 58,830,000     

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

      11,038,400           280,000            10,000
11,328,400     

แผนงานการศึกษา       16,230,000       14,200,000       14,200,000       14,200,000 58,830,000     

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

       2,549,000        2,549,000

รวม       52,091,663       33,900,000       33,620,000       14,200,000     133,811,663
4.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาขดี
ความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่
สากล

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

      19,202,000       13,750,000       32,952,000

แผนงานเคหะและชุมชน           100,000           200,000           300,000

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

          520,000           520,000

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

          140,000           140,000

แผนงานการพาณิชย์        4,550,000        4,550,000
รวม       24,512,000       13,950,000       38,462,000

รวมทัง้สิ้น
    981,109,313     254,075,525       46,049,550       26,484,500  1,307,718,888



หมู่ที่ 1



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน้้า ดนิ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 กอ่สร้างเขื่อน คสล. กนัตล่ิงพงัหนา้
วัดหาดมลูกระบอื หมู่1

เพื่อปอ้งกนัตล่ิงพงั
และปอ้งกนัน้้าทว่ม

กว้าง 8 เมตร          
 ยาว 500 เมตร

เงินอดุหนนุ 
75,000,000

เงินอดุหนนุ 
25,000,000

เงินอดุหนนุ 
25,000,000

ร้อยละของอตัราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างพนงักั้นน้้า คสล. 
สายริมน้้านา่น หมู่ที่ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          กว้าง 8 เมตร          
 ยาว 500 เมตร

เงินอดุหนนุ 
50,000,000

เงินอดุหนนุ 
20,000,000

เงินอดุหนนุ 
20,000,000

ร้อยละของอตัราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

3 กอ่สร้างสะพานข้ามคลอง หนา้อาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที1่

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3  เมตร         
 ยาว 13 เมตร

เงินอดุหนนุ 
50,000,000

ร้อยละของอตัราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

4 กอ่สร้างสะพานข้ามคลองส่งน้้า 4 จุด
 หมู่ที่ 1

กว้าง 3  เมตร         
 ยาว 4  เมตร

เงินอดุหนนุ 
160,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

ร้อยละของอตัราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตาม
แนวทางพระราชด้าริเศรษฐกจิ
พอเพยีง หมู่ที่ 1

กว้าง 1 เมตร          
 ลึก 1.50 เมตร

เงินอดุหนนุ 
5,000

เงินอดุหนนุ 
5,000

เงินอดุหนนุ 
5,000

เงินอดุหนนุ 
5,000 ร้อยละของอตัราผู้

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟา้
วัดหาดมลูกระบอื หมู่ที่ 1

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า กว้าง 3  เมตร ยาว 
400  เมตร ลึก 0.5  
เมตร

เงินอดุหนนุ 
40,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของอตัราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

7 โครงการวางทอ่ลอดถนนกนัตล่ิงพงั
บริเวณหนา้บา้นวินยั เกตุชาวนา หมู่ที่
 1

1 งาน วางทอ่ PVC Ø
 12 ยาว 800 เมตร

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000 ร้อยละของอตัราการ

ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ซ่อมแซมสถานคีลองสูบน้้าด้วย
พลังงานไฟฟา้วัดหาดมลูกระบอื หมู่ที่
 1

ระบบเคร่ืองสูบน้้า
คลองส่งน้้า ยาว 
1,200 เมตร

เงินอดุหนนุ 
800,000

เงินอดุหนนุ 
400,000

เงินอดุหนนุ 
400,000 ร้อยละของอตัราการ

ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม  8 โครงการ 50,840,000 125,260,000 45,805,000 45,805,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน้้า ดนิ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ
      - แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงภมูทิศันใ์นหมู่บา้น 
หมู่ท ี1

เพื่อใหม้ภีมูทิศันท์ี่นา่
มองแกผู้่มาพบเหน็

จ้านวน 1 แหง่ เงินอดุหนนุ 
10,000,000

เงินอดุหนนุ 
50,000

เงินอดุหนนุ 
50,000

เงินอดุหนนุ 
50,000

ร้อยละของอตัราของผู้
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

2
โครงการกอ่สร้างเชิงสะพานย่านยาว
ฝ่ังตะวันออก หมู่ 1

ใหร้าษฎรได้ใช้กลับรถ จ้านวน 1 แหง่ เงินอดุหนนุ 
500,000

ร้อยละของอตัราของ
ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

3

โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามคลอง
ไฟฟา้ หมู่ที่ 1

ราษฎรขนย้ายข้าม
คลองไฟฟา้
ประหยัดเวลาได้มากขึ้น

จ้านวน 1 แหง่
เงินอดุหนนุ 
150,000

ร้อยละของอตัราของ
ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

4

ขยายสะพานข้ามคลองเชื่อมต่อ ซอย
สวนกล้วยกบัซอยวัดหาด 2 (หนา้
บา้นนายสุ่ย) หมู่ที่ 1

ราษฎรขนย้ายข้าม
คลองไฟฟา้
ประหยัดเวลาได้มากขึ้น

จ้านวน 1 แหง่ เงินอดุหนนุ 
150,000

เงินอดุหนนุ 
150,000

เงินอดุหนนุ 
150,000 ร้อยละของอตัราของ

ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

5
วางทอ่ลอดระบายน้้าสายริมน้้านา่น 
หมู่ที่ 1

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ย่านยาว ก้าหนด

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของอตัราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 5 โครงการ 10,000,000 650,000 300,000 300,000 300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชมุชนที่เขม้แขง็
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยวัดหาด หมู่ที1่ เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร          
 ยาว 100 เมตร

เงินอดุหนนุ 
148,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล. สายคันคลองสูบ
น้้า  หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร          
ยาว 300 เมตร

เงินอดุหนนุ 
250,000

เงินอดุหนนุ 
250,000

เงินอดุหนนุ 
250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนน คสล. สายซอยสวน
กล้วยพร้อมทางเบี่ยงใหร้ถสวนกนั 
หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร          
 ยาว 150 เมตร

เงินอดุหนนุ 
222,750

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

4 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลูกรังบนสาย
คันคลองสายริมคันคลองสูบน้้า หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร          
 ยาว 300 เมตร

เงินอดุหนนุ 
297,000

เงินอดุหนนุ 
297,000

เงินอดุหนนุ 
297,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

5 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยวัดหาด หมู่ที1่ เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3  เมตร         
 ยาว 100 เมตร

เงินอดุหนนุ 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนน คสล. ยกระดับถนน
ริมน้้านา่นข้างวัดหาดมลูกระบอื หมู่ที่
 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4 เมตร           
        ยาว 85  เมตร  
               หนา 0.15
 เมตร

เงินอดุหนนุ 
188,700

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชมุชนที่เขม้แขง็
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 กอ่สร้างสัญญาณไฟแรงต้่าโดยใช้
พลังงานแสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
สายริมแมน่้้านา่น หมู่ที่ 1

600 เมตร เงินอดุหนนุ 
2,00,000 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างแผงกนั ถนน คสล. 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดหาดมลูกระบอื
 หมู่ที่ 1

กว้าง 0 - 10  เมตร  
ยาว 100 เมตร         
 สูง 1 เมตร

เงินอดุหนนุ 
7,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 800 เมตร      
ยาว 10 เมตร

เงินอดุหนนุ 
90,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 8 เมตร          
 ยาว 10 เมตร

เงินอดุหนนุ 
500,000

เงินอดุหนนุ 
500,000

เงินอดุหนนุ 
50,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

11 ซ่อม ถนน คสล. ซอยวัดหาด    หมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร           
 ยาว 100 เมตร

เงินอดุหนนุ 
30,000

ร้อยละของอตัราของ
ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

12 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสวนกล้วย 
หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร เงินอดุหนนุ 
89,100

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
300,000

ร้อยละของอตัราของ
ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

13 ซ่อมแซมถนน คสล. สายริมแมน่้้านา่น
 หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4 เมตร          
 ยาว 100 เมตร

เงินอดุหนนุ 
192,000

เงินอดุหนนุ 
192,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

ร้อยละของอตัราของ
ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชมุชนที่เขม้แขง็
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

14 ซ่อมแซมถนน คสล. สายริมน้้านา่น 
หมู่ที1่

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4 เมตร          
 ยาว 500 เมตร

เงินอดุหนนุ 
90,000

เงินอดุหนนุ 
400,000

เงินอดุหนนุ 
400,000

เงินอดุหนนุ 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

15 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก สาย
คันคลองสูบน้้า หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร          
 ยาว 150 เมตร

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

16 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก ซอย
กล้วย หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอดุหนนุ 
450,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

17 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอดุหนนุ 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

18 โครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 เพื่อกระจายข่าวสาร
ภายในหมู่บา้น

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับบริการ

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

19 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 1

เพื่อเปน็เคร่ืองมอืใน
การประชาสัมพนัธ์
ข้อมลูข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนรับทราบ

จ้านวน 1 แหง่  เงินอดุหนนุ 
100,000

 เงินอดุหนนุ 
100,000

 เงินอดุหนนุ 
100,000

 เงินอดุหนนุ 
100,000 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับบริการ

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชมุชนที่เขม้แขง็
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

20 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง         
ซอยวัดหาด 2 หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3 เมตร          
 ยาว 400 เมตร

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

21 ซ่อมแซมทอ่สูบน้้าพลังไฟฟา้ช่วงทอ่
ดูดน้้าขึ้นจากแพสูบน้้า หมู่ที่ 1

เพื่อสูบน้้าขึ้นจากแพ
สูบน้้า

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000 ร้อยละของทอ่สูบน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างทางเล่ียง(บายพาส) 
ซอยสวนกล้วย หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของอตัราของ
ผู้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา คสล. 
เอนกประสงค์ ริมน้้านา่น หมู่ที่ 1

เพื่อเปน็สถานที่ออก
ก้าลังกาย

กว้าง 8 เมตร          
 ยาว 20 เมตร          
 หนา 0.12 เมตร

เงินอดุหนนุ 
80,000 ร้อยละของอตัราของผู้

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 23 โครงการ 1,633,850 2,043,500 10,247,500 2,847,000 2,497,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชมุชนที่เขม้แขง็
      - แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ขยายเขตไฟฟา้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้ ซอยสวน
กล้วย หมู่ท ี1

เพื่อรองรับระบบ
สาธารณูปโภค

4 จุด เงินอดุหนนุ 
4,000,000

เงินอดุหนนุ 
300,000

เงินอดุหนนุ 
300,000 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้แรงงานต้่าโดยใช้
พลังงานแสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
สายริมน้้านา่น หมู่ที่ 1

500 เมตร เงินอดุหนนุ 
4,000,000 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 8,000,000 - 300,000 300,000 -

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน) หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการรณรงค์ท้าความสะอาด
หมู่บา้นวันพอ่-วันแม ่หมู่ที่ 1

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบ
สานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถิ่น

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมและอนรัุกษว์ัน
ส้าคัญทางศาสนา หมู่ที่ 1

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบ
สานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถิ่น

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
50,000

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

รวม 2  โครงการ 150,000 - - - -

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการส่งเสริมภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 
หมู่ที่ 1

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบ
สานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถิ่น

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
10,000

เงินอดุหนนุ 
10,000

เงินอดุหนนุ 
10,000

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 โครงการกอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้    
หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้สู่ชุมชน

จ้านวน 1 กจิกรรม  เงินอดุหนนุ 
200,000 ร้อยละของผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีง
 หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

4 โครงการท้าน้้าด่ืมสะอาดส้าหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 1

เพื่อใหม้นี้้าด่ืมที่สะอาด จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอดุหนนุ 
200,000

เงินอดุหนนุ 
200,000 ร้อยละของผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน การเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการรวมกลุ่มสกดัสมนุไพรไล่
แมลง หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอดุหนนุ 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

6 โครงการศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกบั
เกษตรกร หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้สู่ชุมชน

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

7 โครงการส่งเสริมการพฒันาสถาบนั
ครอบครัว หมู่ที่ 1

เพื่อสนบัสนนุสถาบนั
ครอบครัวใหม้คีวามสุข

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
50,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

8 โครงการอบรมสถาบนัครอบครัว  หมู่
ที่ 1

เพื่อสนบัสนนุสถาบนั
ครอบครัวใหม้คีวามสุข

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
50,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน   
หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

10 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 1

เพื่อสุขภาพของชุมชน จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
100,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

11 โครงการลด ละ เลิก อบายมขุ      
หมู่ที่ 1

เพื่อลดอบายมขุใน
ชุมชน

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
105,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

12 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังาน

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
200,000 ร้อยละของจ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

คณะกรรมการ
หมู่บา้นได้รับการ
อบรมเสริมความรู้
เพิ่มขึ้น

ส้านกัปลัด

13 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แนะน้าประชาชนถึงโรค
และร่วมใหรั้บผิดชอบ (อสม.) หมู่ที่ 1

เพื่อส่งเสริม และดูแล
สุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
20,000 ร้อยละของจ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

14 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอดุหนนุ 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

15 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ
 (อสม.) หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน) หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

16 โครงการส่งเสริมปอ้งกนัการขาดสาร
ไอโดดีนในชุมชนต้าบลย่านยาว  (อส
ม.) หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
30,000

เงินอดุหนนุ 
10,000

เงินอดุหนนุ 
10,000

เงินอดุหนนุ 
10,000 ร้อยละของจ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

17 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม
ใหก้บัผู้สูงอายุ (อสม.) หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอดุหนนุ 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

18 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ(3ส.)สนกุ สุขภาพดี 
สามคัคีเกดิ) (อสม.) หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
20,000 ร้อยละของจ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

19 โครงการน้าร่องการปลูกผักปลอด
สารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

20 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันาศักยภาพ 
อสม. หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

21 โครงการอาหารปลอดภยัในชุมชน 
หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

22 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ความดัน ไขมนั 
โรคหวัใจ หมู่ที่ 1

จ้านวน 1 โครงการ

เงินอดุหนนุ 
20,000

เงินอดุหนนุ 
20,000

เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

รวม 22  โครงการ 1,285,000 - 230,000 230,000 20,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งยั่งยนื
      -แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 กจิกรรมใหค้วามรู้ด้านการคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน ์หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
บริหารจัดการการคัด
แยกขยะอย่างเปน็ระบบ

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ 
30,000

เงินอดุหนนุ 
20,000

เงินอดุหนนุ 
20,000

เงินอดุหนนุ 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

2 โครงการธนาคารขยะหมู่บา้น      หมู่
ที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคัดแยกขยะ

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนใช้
ประโยชน ์ประมาณ
 138  ครัวเรือน

ส้านกัปลัด

รวม 2  โครงการ 60,000 - 20,000 20,000 20,000 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต้าบลยา่นยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงินอุดหนุน)

แบบ 



















ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา



ส่วนการศึกษา



ส่วนการศึกษา











หมู่ที่ 2



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า
บริเวณหอประชุม หมู่ที่ 2

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 10 เมตร     
 ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
450,000

เงินอุดหนุน 
450,000

เงินอุดหนุน 
450,000

ร้อยละของ
อัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 100,000 - 450,000      450,000     450,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไผ่
ใหญ่ หมูที่ 2

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหส้ะดวก

กวา้ง 3  เมตร ยาว
 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
480,000

เงินอุดหนุน 
480,000

เงินอุดหนุน 
480,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายปลาย
นา คสล. หมู่ที่ 2

กวา้ง   3  เมตร    
 ยาว 1,500 เมตร

เงินอุดหนุน 
2,227,500

เงินอุดหนุน 
2,227,500

เงินอุดหนุน 
2,227,500

เงินอุดหนุน 
2,227,500

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
ปลายนา หมู่ที่ 2

กวา้ง   3  เมตร    
 ยาว 300 เมตร     
 หนา 0.15 ม.

เงินอุดหนุน 
480,000

เงินอุดหนุน 
480,000

เงินอุดหนุน 
480,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนดินสายคลองส่ง
น้้า หมู่ที่ 2

กวา้ง 3  เมตร       
   ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
180,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอยกลางหมู่บา้น หมู่ที่ 2

กวา้ง 4  เมตร       
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
192,000

เงินอุดหนุน 
192,000

เงินอุดหนุน 
192,000

เงินอุดหนุน 
192,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
หนองปลายนาลงลูกรังหรือ
หนิคลุก หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง 3  เมตร       
 ยาว 1500 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

7 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตาม
แนวทางพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพยีง หมู่ที่ 2

กวา้ง 1 เมตร        
 ลึก 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

กวา้ง 5  เมตร       
 ยาว 6 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

9 ซ่อมแซม คสล. ซอยกลางบา้น
 หมู่ที่ 2

กวา้ง 4  เมตร       
 ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
192,000

เงินอุดหนุน 
192,000

เงินอุดหนุน 
192,000

เงินอุดหนุน 
192,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

10 ซ่อมแซม คสล. ซอยไก่งาม 
หมู่ที่ 2

กวา้ง 4  เมตร       
 ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

11 ซ่อมแซม คสล. สายริมน้้าน่าน
 หมู่ที่ 2

กวา้ง 4  เมตร       
  ยาว 2,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
4,160,000

เงินอุดหนุน  
400,000

เงินอุดหนุน 
 400,000

เงินอุดหนุน 
 400,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

12 ซ่อมแซมถนนดินสายคลอง
ระบายน้้าเสียหนองปลายนา 
ระยะทาง 400 เมตร หมู่ที่ 2

กวา้ง   3  เมตร    
 ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

13 ซ่อมแซมถนนสายซอยไผ่ใหญ่
ลงลูกรังหรือหนิคลุก หมู่ที่ 2

กวา้ง   3.5  เมตร  
  ยาว 150 เมตร

เงินอุดหนุน 
45,000

เงินอุดหนุน 
45,000

เงินอุดหนุน 
45,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
ปลายนา หมู่ที่ 2

กวา้ง   3  เมตร    
ยาว 1,000 เมตร เงินอุดหนุน 

300,000

เงินอุดหนุน 
1,560,000

เงินอุดหนุน 
1,560,000

เงินอุดหนุน 
1,560,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

15 ซ่อมแซม คลองส่งน้้าและแพ
สูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟา้ บา้น
วดัหงษ ์หมู่ที่ 2

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร

เงินอุดหนุน 
300,000 ร้อยละของผู้ใช้

น้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

16 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 2 เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของป้าย
บอกทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

17 ขุดลอกคลองระบายน้้า สาย
หนองปลายนา หมู่ที่ 2 ระยะทาง 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

ร้อยละของ
อัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

18 สร้างลานตากข้าวบริเวณ
หนองปลายนา หมู่ที่ 2

ขนาด 20x30 เมตร เงินอุดหนุน 
2,400,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของผู้ใช้
ตากข้าว

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

19 ซ่อมแซมเสียงตามสายหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 2

เพื่อเปน็เคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
หนองปลายนาด้วยลูกรังหรือ
หนิคลุก หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม ความยาว 1,500 
เมตร กวา้ง 3  
เมตร หรือไม่น้อย
กวา่ 400 ลบ.ม.

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ซอยไผ่ใหญ่ด้วยลูกรังหรือหนิ
คลุก หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง 3 เมตร   ยาว
  500 เมตร 
หรือไม่น้อยกวา่ 
150 ลบ.ม.

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

22 โครงการจัดซ้ือวสัดุหนิคลุก
เพื่อซ่อมแซม ถนนสายหนอง
ปลายนา

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง 3 เมตร        
 ยาว  1,500 เมตร 
 ประมาณ 400 
ลบ.ม.

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

23 โครงการจัดซ้ือวสัดุหนิคลุก
เพื่อซ่อมแซม ถนนซอยไผ่ใหญ่

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม ความยาว 500 
เมตร กวา้ง 3  
เมตร ประมาณ 
150  ลบ.ม.

เงินอุดหนุน
75,000

เงินอุดหนุน
75,000

เงินอุดหนุน
75,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 23  โครงการ 10,269,500 - 6,819,500 6,819,500 6,334,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
       - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง หมู่ที2่ 
เขตการรับผิดชอบการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค จังหวดัพจิิตร    
 หมู่ที่ 2

จัดใหม้ีสาธารณูปโภคอย่าง
ครบครัน

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้

ใช้ไฟฟา้

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้สายคลองส่งน้้า
 (ต่อจากถนนสมนึก) หมู่ที่ 2

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้

ใช้ไฟฟา้

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟา้สายหนอง     
ปลายนา หมู่ที่ 2

1,800 เมตร เงินอุดหนุน 
540,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้

ใช้ไฟฟา้

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

4 ซ่อมแซมไฟฟา้รายทาง หมู่ที2่ 30 จุด เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้

ใช้ไฟฟา้

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 4  โครงการ 1,095,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มท้าขนม
ไทย หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
104 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มท้าน้้ายา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
104 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มท้าไม้
กวาด หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
104 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว
ปลอดสารพษิ หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
104 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การเกษตร หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่
ชุมชน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
104 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 ส่งสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงสัตว ์
เล้ียงไก่ เล้ียงปลา หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่
ชุมชน เงินอุดหนุน 

100,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แนะน้าประชาชนถึง
โรคและร่วมให้รับผิดชอบ (อสม.) 
หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริม และดูแลสุขภาพ จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

เงินอุดหนุน 
20,000

เงินอุดหนุน 
20,000

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

10 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการ
ขาดสารไอโดดีนในชุมชน
ต้าบลย่านยาว (อสม.) หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

12 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.) 
หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



13 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย
เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก สุขภาพดี 
สามัคคีเกิด) (อสม.) หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

14 โครงการน้าร่องการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

15 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม. หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

16 โครงการอาหารปลอดภยัใน
ชุมชน หมู่ที่ 2

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของ

จ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ
 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 16  โครงการ 500,000 - 30,000        30,000       30,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับสาธารณสุข หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ขั้นพื้นฐาน

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่

ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ประมาณ 104 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 1  โครงการ 20,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 

































หมู่ที่ 3



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 กอ่สร้างผนงัดินริมน้้านา่นหนา้
บา้นยอม,ไพบลูย์และวันชัย     
หมู่ที่ 3

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงั
และปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 10 ยาว 350 
เมตร

เงินอุดหนุน 
8,750,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตาม
แนวทางพระราชด้าริเศรษฐกจิ
พอเพยีง หมู่ที่ 3

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงั
และปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 1.00  เมตร   
  ลึก 1.00 เมตร

 เงินอุดหนุน 
1,500,000

 เงินอุดหนุน
 5,000

 เงินอุดหนุน
 5,000

 เงินอุดหนุน
 5,000

 เงินอุดหนุน
 5,000

ร้อยละของอัตราผู้
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

3 กอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิง คสล. ริม
แมน่้้านา่น หมู่ที่ 3

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงั
และปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 10 ยาว 400 
เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

4 กอ่สร้างรางระบายน้้าสายทางเข้า
วัดหงษล์งแมน่้้านา่น      หมู่ที่ 3

กวา้ง 1 เมตร ยาว 
700 เมตร

เงินอุดหนุน 
65,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

5 ขุดลอกคลองน้้าเสีย คลองตาวาล 
หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้
ใช้ท้าเกษตรกรช่วง
หน้าแล้ง

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร

เงินอุดหนุน 
70,000

เงินอุดหนุน 
70,000

เงินอุดหนุน 
70,000

เงินอุดหนุน 
70,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองน้้าเสีย คลองนาใน
พร้อมประตู ปดิ-เปดิ  หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้
ใช้ท้าเกษตรกรช่วง
หน้าแล้ง

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร

เงินอุดหนุน 
160,000

เงินอุดหนุน 
160,000

เงินอุดหนุน 
160,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

7 ขุดลอกคลองน้้าเสีย สายหนอง
โบสถ์ หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้้าและส่ง
น้้าในการเกษตร

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

เงินอุดหนุน 
160,000

เงินอุดหนุน 
160,000

เงินอุดหนุน 
160,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

8 ขุดลอกคลองน้้าเสียนาด้าถึงนาบุญ
ธรรม หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

9 ขุดลอกคลองน้้าเสียนาโตถึงแม่น้้า
น่าน หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

10 ขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 3 เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร

เงินอุดหนุน 
70,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

11 ขุดลอกบึงแทงนางและท้าความ
สะอาด หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

กวา้ง 100 เมตร 
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกคลอง พร้อมวางท่อ
ลงแม่น้้าน่าน สายนายปั่น เขียวข้า 
หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

13 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 หนอง
โบสถ์ลงบึงแทงนาง      หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างประตูปิด เปิด 
คลองนาใน หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชนในน้้าไว้ใช้
ท้าเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 244 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 14  โครงการ
412,250,000 - 2,270,000 2,270,000 2,335,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ดอกไม้หวับงึ หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
370,000

เงินอุดหนุน 
370,000

เงินอุดหนุน 
168,800

เงินอุดหนุน 
180,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาว
โสด หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
468,000

เงินอุดหนุน 
468,000

เงินอุดหนุน 
468,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่อนใจ
 หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
441,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
วดัหงษ ์หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
441,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายโพธิ์
ใหญ่ หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้้า
น่านสายทศิใต้ หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
588,000

เงินอุดหนุน 
588,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
โบสถ์ หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
624,000

เงินอุดหนุน 
624,000

เงินอุดหนุน 
624,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจงดี 
หมู่ที3่

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายบงึแทง
นาง หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
520,000

เงินอุดหนุน 
520,000

เงินอุดหนุน 
520,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนดินเปดิทางโตถึง
ประเสริฐ หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
120,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนดินเปิดทางสายใต้ริม
แม่น้้าน่าน หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางเข้าวัดหงษ์พร้อมตีเส้นจราจร
 พร้อมเคร่ืองหมายสัญญาณจราจร 
หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 5.00 เมตร   
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
800,000 ร้อยละของครัวเรือนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ
วดัหงษ ์หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ   
วดัหงษ ์หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

15 โครงการเสริมดินบริเวณอาคาร
กระเช้าข้ามแม่น้้าหน้าวดัหงษ ์
หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

16 ซ่อมแซมถนน คสล. สายริมน้้า
น่านทศิเหนือ หมู่ท ี3

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 80 เมตร

เงินอุดหนุน 
2,000,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

17 ซ่อมแซ่มผิวจราจรถนน คสล.
สายทางเข้าวดัหงษด้์วยวสัดุ
แอสฟลัน์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

กวา้ง 5.00 เมตร   
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

18 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.
สายทางเข้าวดัหงษด้์วยวสัดุ
แอสฟลัน์ติกคอนกรีต พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมเคร่ืองหมาย
สัญญาณจราจร หมู่ที่ 3

กวา้ง 5.00 เมตร   
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

19 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกซอย
จงดี หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 80 เมตร

เงินอุดหนุน 
24,000

เงินอุดหนุน 
24,000

เงินอุดหนุน 
24,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

20 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกซอย
ดอกไม้หวับงึ หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
24,000

เงินอุดหนุน 
24,000

เงินอุดหนุน 
24,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

21 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกซอย
โพธิใ์หญ่ หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

22 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกซอย
หนองจิก หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

23 โครงการจัดซ้ือวสัดุหนิคลุก 
ซ่อมแซมถนนอ่อนใจ หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
75,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

24 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกนา
วนิัยหรือนาวรสิทธิห์มู่3ถึงหมู2่

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
40,000

เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

25 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกสาย
ทศิใต้ริมแม่น้้า หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
75,000

เงินอุดหนุน 
30,000

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

26 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกสาย
บงึแทงนาง หมู่ท ี3

กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
96,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

27 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกสาย
หนองโบสถ์ หมู่ที่ 3

กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
96,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

38 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
หรือหนิคลุกสายปากคลอง
หนองโบสถ์ หมู่ที่ 3

กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 80 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

39 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุกซอย
สาวโสด หมู่ที่ 3

กวา้ง 4.00 เมตร   
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมลูกรังหนิคลุก
ซอยโพธิใ์หญ่ หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซมลูกรังและหนิ
คลุกซอยจงดี หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมลูกรังและหนิ
คลุกซอยอ่อนใจ หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมลูกรังและหนิ
คลุกซอยหนองจิก หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

34 โครงการซ่อมแซมลูกรังและหนิ
คลุกสายหนองโบสถ์ หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมลูกรังและหนิ
คลุกสายบงึแทงนาง หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

36 ก่อสร้างสายทางวดัหงษ ์หมู่ที่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

37 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นวดั
หงษ ์หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

38 โครงการเทหนิคลุกหรือลูกรัง 
ซอยหนองจิก หมู่ที่ 3

เพื่อซ่อมแซมถนน
ซอยหนองจิก

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

39 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
สายริมน้้าน่านทศิเหนือ หมู่ที่ 3

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

เงินอุดหนุน 
3,120,000

เงินอุดหนุน 
3,120,000

เงินอุดหนุน 
3,120,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยจงดี หมู่ที่ 3

เพื่อสร้างถนน คสล. 
ใหไ้ด้มาตรฐาน

กวา้ง 3 เมตร ยาว 
80 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

41 โครงการขยายถนนพร้อม
ก่อสร้างถนน คสล.วางทอ่หวั
ทา้ย เส้นนายโตถึงบา้นนาย
ประเสริฐ หมู่ที่ 3

กวา้ง 4  เมตร   ยาว
 300  เมตร

เงินอุดหนุน 
468,000

เงินอุดหนุน 
468,000

เงินอุดหนุน 
468,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

42 โครงการยกระดับผิวจราจร
ทางเข้าวดัหงษ ์หมู่ที่ 3

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
150  เมตร

เงินอุดหนุน 
320,000

เงินอุดหนุน 
320,000

เงินอุดหนุน 
320,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

43 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพบา้นวงัหงษ ์หมู่ที่ 3

มีอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพไวร้องรับใน
การท้ากิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 43  โครงการ 69,620,000

-
8,323,000 8,693,000 8,693,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ขยายเขตไฟฟา้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
ซอยโพธิใ์หญ่พร้อมโคมไฟและ
สายดับ หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
ซอยสาวโสดพร้อมโคมไฟและ
สายดับ หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟา้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
ซอยอ่อนใจพร้อมโคมไฟและ
สายดับ หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟา้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
สายทศิใต้ลาดยางพร้อมโคมไฟ
และสายดับ หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 ขยายเขตไฟฟา้โดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์หรือระบบไฟฟา้
สายบงึแทงนางพร้อมโคมไฟ
และสายดับ หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
50,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังไฟ
รายทางหลังปอ้มต้ารวจวดัหงษ์
 หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง หมู่ที3่ 
เขตการรับผิดชอบการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค จังหวดัพจิิตร

จัดใหม้ี
สาธารณูปโภคอย่าง
ครบครัน

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ   
วดัหงษ ์หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

9 ติดต้ังไฟรายทางถนนลาดยาง
พร้อมสายดับสายทศิใต้ลาดยาง
 หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

10 ติดต้ังไฟรายทางพร้อมสายดับ
ซอยโพธิ ์หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
70,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

11 ติดต้ังไฟรายทางพร้อมสายดับ
ซอยสาวโสด หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

12 ติดต้ังไฟรายทางพร้อมสายดับ
ซอยอ่อนใจ หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

13 ติดต้ังไฟรายทางพร้อมสายดับ
สายบงึแทงนาง หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 244 
ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 13  โครงการ 13,470,000

- - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงิย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มขนมไทย 
หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ปอเฮ หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มไม้กวาด
อ่อนดอกหญ้า หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจัก
สาน หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บ
ผ้าและจัดซ้ือจักรอุตสาหกรรม 
หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เล้ียงไก่ชนและไก่พื้นบา้น หมู่ที่
 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงิย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 โครงการส่งเสริมพฒันาอาชีพ
เกษตรกร หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
244 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกแนะน้า
ประชาชนถึงโรคและร่วมให้
รับผิดชอบ (อสม.) หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริม และ
ดูแลสุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

10 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการ
ขาดสารไอโดดีนในชุมชนต้าบล
ย่านยาว (อสม.) หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงิย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

12 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.) 
หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

13 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก 
สุขภาพดี สามัคคีเกิด) (อสม.)
หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

14 โครงการน้าร่องการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ(อสม.)หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

15 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม. หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

16 โครงการอาหารปลอดภยัใน
ชุมชน หมู่ที่ 3

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม  16  โครงการ 340,000 - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 





































หมู่ที่ 4



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพังบริเวณแม่น้้าน่าน
 หมู่ที่ 4

เพื่อป้องกันตล่ิงพังและป้องกันน้้า
ท่วม

กว้าง 8.00 เมตร      
      ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
160,000,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขุดลอกคลองซอยท่านเจ้าคุณถึงซอยแสนสุข 
หมู่ที่ 4

กว้าง 3.00 เมตร      
     ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขุดลอกคลองระบายน้้าซอยแสนสุขจ้านวน1
แห่ง หมู่ที่ 4

กว้าง 3.00 เมตร      
    ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ขุดลอกทางระบายน้้า ซอยท่านเจ้าคุณ หมู่ที่ 4 กว้าง 2.00 เมตร      
    ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน
30,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตามแนวทาง
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4

กว้าง 1.00 เมตร      
       ลึก 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน
 5,000

เงินอุดหนุน
 5,000

เงินอุดหนุน
 5,000

เงินอุดหนุน
 5,000

ร้อยละของอัตราผู้
ได้รับประโยชน์

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้าเลียบแม่น้้าน่าน 
หมู่ที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 1 
เมตร

กว้าง 3 เมตร    สูง 1 
เมตร ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

7 โครงการขุดบ่อพักน้้าพร้อมสูบน้้าท้าประปา 
หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน 
600,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกคลองระบายน้้าสายลาดยาง 
วังกระด่ีทองคลองโนน หมู่ที่ 4  จ้านวน1แห่ง

กว้าง 2.00 เมตร      
      ยาว 3.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบผ.0



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

9 โครงการขุดลอกคูส่งน้้าคูระบายน้้าสายซี 
40-1 หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 แห่ง

กว้าง 2.00 เมตร    
ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกสระตายายและสระไข่ หมู่ที่ 
4 จ้านวน 2 แห่ง

กว้าง 90.00 เมตร    
ยาว 120 เมตร

เงินอุดหนุน 
5,400,000

เงินอุดหนุน 
5,400,000

เงินอุดหนุน
 5,400,000

เงินอุดหนุน
 5,400,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

11 โครงการถมดินกันตล่ิงพังพร้อมวางท่อ 
จ้านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4

กว้าง 10.00 เมตร    
ยาว 30 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระไข่และสระตา
ยาย จ้านวน 2 แห่ง หมู่ที่ 4

ปรับพื้นที่ปลูกพันธ์ไม้ เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน
 90,000

เงินอุดหนุน
 90,000

ร้อยละของอัตราการ
ปลูกต้นไม้

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้้าฝาเหล็ก 
ซอยท่านเจ้าคุณ หมู่ที่ 4

ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.49 เมตร    
ยาว 1.20 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

14 ซ่อมแซมรางระบายน้้าสายหน้าโรงพักถึง
แม่น้้าน่าน หมู่4 จ้านวน 1 แห่ง

กว้าง 1.00 เมตร    
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

15 วางท่อระบายน้้าข้างสระไข่พร้อมประตูเปิด-
ปิดลงแม่น้้าน่าน หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 แห่ง

ท่อคสล.1.00 เมตร   
 ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

16 โครงการดาด คสล.คลองระบายน้้า ซอยท่าน
เจ้าคุณ หมู่ที่ 4

ปากคลองกว้าง 0.80 
เมตร    คันคลองกว้าง
 0.30 เมตร        ยาว

เงินอุดหนุน 
450,000

เงินอุดหนุน
 450,000

เงินอุดหนุน
 450,000

ร้อยละของอัตราการ
ระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 16 โครงการ 6,850,000 - 6,640,000 6,640,000 6,640,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบผ.0



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุขและริม
แม่น้้าน่าน หมู่ที่ 4-10

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
    ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 960,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยถนอมน้้าใจ  
หมู่ที่ 4

กว้าง 3 เมตร          
     ยาว 100 เมตร    
           หนา 0.15 
เมตร

เงินอุดหนุน
 148,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยปา่สัก หมู่ที่ 4 
จ้านวน 1 สาย

กวา้ง 4.00 เมตร  
    ยาว 1,000 
เมตร

เงินอุดหนุน
 192,000

เงินอุดหนุน
 192,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสระไข่ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1,000 
กิโลเมตร

เงินอุดหนุน
 1,980,000

เงินอุดหนุน
 1,980,000

เงินอุดหนุน
 1,980,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสระตายาย     
 หมู่ที่ 4

กวา้ง 3 เมตร       
  ยาว 900 เมตร

เงินอุดหนุน
 1,336,500

เงินอุดหนุน
 1,336,500

เงินอุดหนุน
 1,336,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคสล.ริมคลองประปาซี 64
  หมู่ที4่

กว้าง 4 เมตร          
         ยาว 500 เมตร
               หนา 
0.15 เมตร

เงินอุดหนุน
 960,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 ก่อสร้างถนนคสล.และซ่อมแซมซอย
ประตูน้้าหนองยาว หมู่ที่ 4 จ้านวน    
1 สาย

กวา้ง 5.00 เมตร  
    ยาว 1,000 
เมตร

เงินอุดหนุน
 2,250,000

เงินอุดหนุน
 2,250,000

เงินอุดหนุน
 2,250,000

เงินอุดหนุน
 2,250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคสล.สายติดต่อคลองซี 64
 ถึง สระตายาย หมู่ 4

กว้าง 3 เมตร          
      ยาว 800 เมตร   
             หนา 0.15 
เมตร

เงินอุดหนุน
 1,188,000

เงินอุดหนุน
 1,188,000

เงินอุดหนุน
 1,188,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคสล.สายสระไข่พร้อม
ลูกรัง ไหล่ทาง จ้านวน 1 สาย หมู่ที่ 4

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน
 1,920,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนซอยปา่สัก(ซอยทลู)คสล. 
หรือลาดยาง หมู่ที่ 4

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 800 เมตร

เงินอุดหนุน
 1,536,000

เงินอุดหนุน
 1,536,000

เงินอุดหนุน
 1,536,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนซอยวดัหาดพร้อมลงวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก หมู่ที่4

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน
 210,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนซอยสระไข่ข้างบา้นฉลอง
ชัย คสล.หรือลาดยาง หมู่ที่ 4

กวา้ง 4.00 เมตร  
     ยาว 2,000 
เมตร

เงินอุดหนุน
 3,840,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

13 ก่อสร้างถนนดินซอยจ้านงภักด์ิพร้อมลงวัสดุ
ลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 4

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน
 60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนดินซอยสระไข่  หมู่ที่ 4 จ้านวน 
1 สาย

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงผิวจราจรลูกรังหรือ 
 หินคลุกซอยหน้าศาลเจ้าพ่อปู่เสือ หมู่ที่ 4

กวา้ง 3.00 เมตร  
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน
 30,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนสายซี 64 หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 สาย กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

17 ก่อสร้างลานคสล.บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองยาว จ้านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4

กวา้ง 18.00 เมตร 
   ยาว 30.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 205,200

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

18 ขยายถนนแอลฟัลติกส์เป็นถนนคสล.พร้อม
วางท่อหรือรางระบายน้้าซอยสระไข่ จ้านวน 
1 สาย หมู่ที่ 4

กวา้ง 5.00 เมตร  
   ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน
 2,250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

19 โครงการขยายถนนซอยท่านเจ้าคุณถึงโค้งบุญ
ค้า จ้านวน 1 สาย หมู่ที่ 4

กว้าง 3.00 เมตร     
ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

20 โครงการขยายถนนบริเวณซอยแสนสุขและ
ริมแม่น้้าน่าน หมู่ที่ 4-10

กว้าง 4.00 เมตร     
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

21 โครงการขยายถนนบริเวณหน้าสภ.ย่านยาว
พร้อมวางท่อระบายน้้า      หมู่ที่ 4 กว้าง 5 
เมตร

กว้าง 5.00 เมตร     
ยาว 190 เมตร

เงินอุดหนุน 
617,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

22 โครงการขยายถนนลาดยางโดยก่อสร้างเป็น
ถนนคสล.สายหน้าโรงพักและหน้าโรงเรียน
บ้านวังกระด่ีทอง หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 สาย

กว้าง 6.00 เมตร     
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
810,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัตติกส์ซอยแสน
สุข หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 สาย

กว้าง 4.00 เมตร     
ยาว 195 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

24 โครงการลงลูกรังไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 4 จ้านวน 120 ลบ.ม.

กว้าง 3.00 เมตร     
ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
26,400

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

25 ซ่อมแซมถนนซอยสระไข่ข้างบา้น
ฉลองชัย คสล.หรือลาดยาง หมู่ที่ 4

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน
 192,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

26 ซ่อมแซมถนนคสล.ซอยแสนสุข       
หมู่ที่ 4  จ้านวน 1  สาย

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน
 96,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

27 ซ่อมแซมถนนคสล.ถนอมน้้าใจ หมู่ที่ 4
 จ้านวน 1 สาย

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน
 72,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

28 ซ่อมแซมถนนซอยปา่สักลูกรังหรือหนิ
คลุก หมู่ที่ 4

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 800 เมตร

เงินอุดหนุน
 256,000

เงินอุดหนุน
 256,000

เงินอุดหนุน
 256,000

เงินอุดหนุน
 256,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

29 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสระไข่      
 หมู่ที่ 4

จ้านวน 150 ลบ.ม. เงินอุดหนุน
 33,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

30 ซ่อมแซมถนนสายประปาหนองยาว 
หมู่ที่ 4

กวา้ง 5.00 เมตร เงินอุดหนุน
 2,250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

31 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกเชื่อมคลองซี64ถึง
สระตายาย หมู่ที่ 4 จ้านวน 120 ลบ.ม.

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 26,400

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

32 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกซอยสระตายาย      
หมู่ที่ 4 จ้านวน 60 ลบ.ม.

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 13,200

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

33 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกริมคลองซี 41  หมู่ที่ 
4-5 จ้านวน 200 ลบ.ม.

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 44,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

34 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกริมคลองน้้าซี 40 หมู่
ที4่ จ้านวน 150 ลบ.ม.

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 1000 เมตร

เงินอุดหนุน
 33,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

35 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกสายคลองซี 45 หมู่ที่
 4 จ้านวน 200 ลบ.ม.

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน
 44,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

36 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกสายริมคลองระบาย
น้้าซี 41-1 หมู่ที่ 4-5 จ้านวน 1 สาย

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 66,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

37 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกสายเลียบคลอง      
หมู่ที่ 4 จ้านวน 600 ลบ.ม.

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน
 132,000

เงินอุดหนุน
 132,000

เงินอุดหนุน
 132,000

เงินอุดหนุน
 132,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

38 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุกสายสะพานสระไข่ 
หมู่ที่ 4 จ้านวน 180 ลบ.ม.

กวา้ง 5.00 เมตร  
   ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน
 70,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

39 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหรือหนิ
คลุกสายปา่สัก หมู่ที่ 4 จ้านวน 150 
ลบ.ม.

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 800 เมตร

เงินอุดหนุน
 60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

40 ทาสีถังเก็บน้้า ถังส่งน้้าของประปา
บาดาล(หนองยาว) หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ใช้น้้าประปา

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

41 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าพจิิตรเก่า 
ซอยปา่สัก หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 6,000,000

เงินอุดหนุน
 6,000,000

เงินอุดหนุน
 6,000,000

เงินอุดหนุน
 6,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตอนเหนือคลอง
ชลประทานซี 64 หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อม
วางทอ่รอดระบายน้้า 12 ทอ่น ซอย
สระไข่ หมู่ที่ 4

ขนาด 60 ซม. เงินอุดหนุน
 40,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมน้้า
เก่าจากที่ธวชัถึงที่สุนทร อุบาลีย์ หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายริม
แม่น้้าเก่าที่ ธวชัถึงสุนทร หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

46 วางบล็อกคอนเวร์ิทซอยยอด หมู่ที่ 4 เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ใช้น้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

47 ซ้ือวสัดุพร้อมติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของสัญญาณไฟ
จราจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

48 ปา้ยบอกทางจราจร เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของป้ายบอก
ทางจราจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

49 โครงการขยายถนนบริเวณหน้า สภ. ย่านยาว
 พร้อมวางท่อระบายและวางระบายน้้า

เงินอุดหนุน
 150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

50 โครงการวางทอ่ระบายน้้าทางลงนาง
ส้าเริง แก้วเมือง พร้อมถมดิน กวา้ง 0.20 เมตร  

    ยาว 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

51 โครงการวางทอ่ระบายน้้าทางบา้นจือ 
1 จุด พร้อมถมดิน กวา้ง 0.20 เมตร  

    ยาว 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

53 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 ยาว 500 เมตร เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ใช้น้้าประปา

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

54 ขยายเขตประปาหมู่บา้นซอยสระไข่ 
จ้านวน 1 สาย

ยาว 2,500 เมตร เงินอุดหนุน
 175,000

ร้อยละของครัวเรือน
ใช้น้้าประปา

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนส่ง
น้้าประปา หมู่ที 4

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ใช้น้้าประปา

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนส่ง
น้้าประปา หมู่ที 4 (หนองยาว)

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ใช้น้้าประปา

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

57 โครงการถนนลงหินคลุก พร้อมบดอัด หมู่ที่ 4
 ซอยหัวสะพานแม่น้้าพิจิตร ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายคัน
คลอง ซี 1

กว้าง 4.00 เมตร      
  ยาว 300  เมตร

เงินอุดหนุน
 624,000

เงินอุดหนุน
 624,000

เงินอุดหนุน
 624,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระไข่ หมู่ที่ 4  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวกสบาย

ระยะทาง 1,000 เมตร เงินอุดหนุน
 1,980,000

เงินอุดหนุน
 1,980,000

เงินอุดหนุน
 1,980,000

เงินอุดหนุน
 1,980,000

เงินอุดหนุน
 1,980,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

60 โครงการติดต้ังรางระบายน้้าคอนกรีตส้าเร็จ 
หมู่ที่ 4

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.20 เมตร
 ยาว 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 176,000

เงินอุดหนุน
 176,000

เงินอุดหนุน
 176,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

61 โครงการปูหญ้าเทียมสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นสถานที่ออกก้าลังกาย ขนาดกว้าง 28.00 
เมตร ยาว 48.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 839,000

เงินอุดหนุน
 839,000

เงินอุดหนุน
 839,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 61  โครงการ 37,901,200 1,980,000 4,119,000 4,119,000 4,119,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ขยายเขตไฟฟา้บา้นสายหยุด บญุค้า 
หมู่ที่ 4

ยาว 300 เมตร เงินอุดหนุน
 90,000

ร้อยละของครัวเรือนได้
ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้บา้นหนองยาว(บา้นบญุ
ช่วยถึงบา้นมีจ้านงค์ภกัด์ิ) หมู่ที่ 4

ยาว 200 เมตร เงินอุดหนุน
 60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้
ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขยายและติดต้ังระบบไฟฟา้อาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 200,00

ร้อยละของครัวเรือนได้
ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 3  โครงการ 350,000
- - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์/
วนัครอบครัวหมู่ที่ 1-10

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี 
วฒันธรรมและส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกาย
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4

เพื่อสงเสริมการออกก้าลัง
กายและ   เล่นกีฬา

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน
 500,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4

เพื่อสงเสริมการออกก้าลัง
กายและ   เล่นกีฬา

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 3  โครงการ 700,000 - 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีง 
หมู่ที่ 4

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งสริมกลุ่มเฟอร์นิเจอร์     
หมู่ที่ 4

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มเผาถ่าน หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแพปลา 
หมู่ที่ 4

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน
 40,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

6 โครงการจัดซ้ือวารสารหนังสือพมิพ ์
หมู่ที่ 4

เพื่อเปน็เคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธ์

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน
 30,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แนะน้าประชาชนถึงโรค
และร่วมใหรั้บผิดชอบ (อสม.) หมู่ที่ 4

เพื่อส่งเสริม และดูแลสุขภาพ จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.(ติดตามออก
เบี้ย) หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน
 30,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (อสม.)
 หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการขาดสารไอ
โดดีนในชุมชนต้าบลย่านยาว (อสม.) 
หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 30,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

11 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม
ใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.) หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน
 30,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก สุขภาพดี 
สามัคคีเกิด) (อสม.) หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

12 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก สุขภาพดี 
สามัคคีเกิด) (อสม.) หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

13 โครงการน้าร่องการปลูกผักปลอด
สารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

14 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันาศักยภาพ 
อสม. หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

15 โครงการอาหารปลอดภยัในชุมชน  
หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 15  โครงการ 520,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ จ้านวน 1 แหง่ หมู่ที่ 4

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ กวา้ง 8.00 เมตร  
   ยาว 20.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 600,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟตุซอล)      
 หมู่ที่ 4

เพื่อสงเสริมการออกก้าลัง
กายและเล่นกีฬา

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ซ้ือวสัดุพร้อมติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 4 เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

5 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมหอ้งสมุด จ้านวน
 1 แหง่ หมู่ที่ 4

จ้านวน 1 แหง่ กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 10 เมตร

เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

นักเรียนได้รับประโยชน์
จ้านวน 300 คน

กองช่าง

รวม 5  โครงการ 900,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่น่ามองแก่
ผู้มาพบเหน็

กวา้ง 15 เมตร     
 ยาว 25 เมตร

เงินอุดหนุน
 100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

2 จัดซ้ือถังขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 4 เพื่อสร้างความสะอาด     ใน
หมู่บา้น

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน
 50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการปรับโครงสร้างสภาพดินจาก
ศูนย์พฒันาที่ดิน หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
 400,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 3  โครงการ 550,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการจัดกิจกรรมควบคุมและ
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4

เพื่อปอ้งกันไข้เลือดออก จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 30,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการฉีดยาปราบลูกน้้ายุงลาย
ประจ้าเดือน หมู่ที่ 4

เพื่อปอ้งกันไข้เลือดออก จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการอบรมหรือรณรงค์ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดจ้านวน 1 
กิจกรรม หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนรู้ถึงโทษและ
ร่วมแก้ปญัหารวมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 575 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 3  โครงการ 60,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 































ส่วนการศึกษา















หมู่ที่ 5



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ขุดลอกคลองซี41-1พร้อมลาด
คอนกรีต หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 12 เมตร   
 ยาว 1500 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,125,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ54 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขุดลอกคลองนางเล้ิงพร้อมก้าจัด
วชัพชื หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 12 เมตร   
 ยาว 2500 เมตร

เงินอุดหนุน 
250,000

เงินอุดหนุน 
250,000

เงินอุดหนุน 
250,000

เงินอุดหนุน 
250,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการท้าความสะอาดก้าจัด
วชัพชืคลองนางเล้ิง หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 12 เมตร   
 ยาว 2500 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการปล่อยปลาลงคลองนางเล้ิง
 หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณริม
คลองนางเล้ิง หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

6,000 ตารางเมตร เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองใดพร้อมก้าจัดวชัพชื 
หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 8.00 เมตร  
   ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
70,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

7 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตามแนวทาง
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5

กวา้ง 1.00 เมตร  
   ลึก 1.00  เมตร

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตราผู้
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ทอ่เมนส่งน้้าประปา หมู่ท ี5

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
250,000

เงินอุดหนุน 
250,000

เงินอุดหนุน 
250,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
ประมาณ575ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 8  โครงการ 420,000 1,875,000 255,000 255,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างถนนคสล.ข้ามคลอง
นางเล้ิง จุดที่ 1  หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 20.00 
เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคสล.ข้ามคลอง
นางเล้ิง จุดที่ 2 หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4  เมตร    
 ยาว 20  เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคสล. ข้ามคลองนางเล้ิง     
 จุดที่ 3    หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคสลพร้อมลงวัสดุลูกรังหรือ
หินคลุกไหล่ทางสายคลองนางเล้ิง หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

5 จัดซ้ือวัสดุลูกรังหรือหินคลุก ซ่อมแซม
ถนนสายเบญจมาศ หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
15,000

เงินอุดหนุน 
15,000

เงินอุดหนุน 
15,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

6 จัดซ้ือวสัดุลูกรังหรือหนิคลุก 
ซ่อมแซมถนนข้ามคลองนางเล้ิง 
จุดที่ 1,2,3  หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 60 เมตร

เงินอุดหนุน 
18,900

เงินอุดหนุน 
18,900

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 จัดซ้ือวสัดุลูกรังหรือหนิคลุก 
ซ่อมแซมถนนสาย ส่ง - มุก หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

8 จัดซ้ือวัสดุลูกรังหรือหินคลุก ซ่อมแซม
ถนนสาย บ่ออารมณ์ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมไหล่
ทางสายเฉลียวถึงสายน้อย หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร      
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

เงินอุดหนุน 
148,500

เงินอุดหนุน 
148,500

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
เบญจมาศข้างปา่สัก หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เบญจมาศข้างปา่สัก หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4 เมตร      
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย
เฉลียวถึงสายน้อย หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 20.00 
เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สาย
เบญจมาศข้างปา่สัก หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 10 เมตร

เงินอุดหนุน 
14,850

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เบญจมาศข้างปา่สัก หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
32,000

เงินอุดหนุน 
32,000

เงินอุดหนุน 
32,000

เงินอุดหนุน 
32,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

15 จัดซ้ือวสัดุลูกรังหนิคลุกลงไหล่ทาง
สายคลองนางเล้ิง-คลองได หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
21,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

บริการ

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

16 โครงการต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บา้น หมู่ที่ 5

กวา้ง 6 เมตร      
   ยาว 10 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนได้รับ

บริการ

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

17 ซ่อมแซมถนนคสล.สายคลองได 
หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
   ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

18 ซ่อมแซมถนนคสล.สายคลอง
นางเล้ิงพร้อมลงลูกรังหรือหนิคลุก
 หมู่ที่ 5 (บญุหอ้ง)

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 1,000 
เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวสัดุลูกรัง
หรือหนิคลุกพร้อมลงไหล่ทาง สาย
คลองนางเล้ิง-คลองใด หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
พร้อมลงไหล่ทางสายเรียบคลอง
นางเล้ิง หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 1500 เมตร

เงินอุดหนุน 
450,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
ไหล่ทางสายเลียบคลองใด หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
210,000

เงินอุดหนุน 
210,000

เงินอุดหนุน 
210,000

เงินอุดหนุน 
210,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

22 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังด้วย
วสัดุลูกรังหรือหนิคลุกสายริมคลอง
ระบายน้้าซี 41-1  หมู่ที่ 4-5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 1700 เมตร

เงินอุดหนุน 
510,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

23 ซ่อมแซมบล็อกคอนเวร์ิทข้ามคลอง
ใดต่อคลองนางเล้ิงจุดเฉลียว หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

24 ก่อสร้างถนน คสล.ริมคันคลอง
ชลประทานสายน้อยถึงทางลงบอ่
อารมณ์ หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

25 ซ่อมแซมถนน คสล.ริมคันคลอง
ชลประทานสายน้อยถึงทางลงบอ่
อารมณ์ หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

26 ซ่อมแซมถนนริมคันคลอง
ชลประทานสายน้อยถึงทางลงบอ่
อารมณ์ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุก
 หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

27 ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิทพร้อม
ถนนข้ามคลองไดสายมาลัย หมู่ที่ 5
 ต่อสังเวยีน หมู่ท ี4

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

28 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานข้ามคลอง
ชลประทานไพบูลย์ ถึงถนนลาดยางสาย
คลองโนนวังกระด่ีทอง หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

29 ซ่อมแซมถนน คสล.สายสะพาน
ข้ามไพบลูย์ถึงถนนลาดยางสาย
คลองโนนวงักระด่ีทอง หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

30 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 5 เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของป้ายบอก
ทางจราจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

31 ก่อสร้าง คสล. กันตล่ิงพงัสาย
คลองนางเล้ิง หมู่ที่ 5 ย่านยาว

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 2 เมตร     
 ยาว 100  เมตร

 เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

32 ซ่อมแซมพนัง คสล. กันตล่ิงพงั 
สายคลองนางเล้ิง หมู่ที่ 5 ย่านยาว

จ้านวน 1 กิจกรรม  เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

33 ทาสีอาคารส่งน้้า ถังกรองน้้าของ
ประปาบาดาล หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

34 โครงการก่อสร้างถังกรองน้้าประปา
 หมู่ที่ 5

เพื่อจัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบครัน

เงินอุดหนุน 
99,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

35 โครงการขยายเขตน้้าประปา
หมู่บา้น หมู่ที5่

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างลานออกก้าลัง
กาย หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายและเล่นกีฬา

จ้านวน 2 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

37 โครงการจัดท้าป้ายต่างๆพร้อมซ่อมแซม
ป้ายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อประชาสัมพนัธ์
เส้นทาง

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

39 ของบจัดซ้ือลูกลอยเปดิ-ปดิ
น้้าประปาอัตโนมัติ หมู่ที่ 5

เพื่อจัดให้มีระบบน้้าประปา
ในการให้บริการประชาชน

1ชุด เงินอุดหนุน 
2,500

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างพร้อมขยายเขตเสียง
ตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ยาว 1,500 เมตร เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

41 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 5

1ชุด เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 41 โครงการ 13,387,500 564,850 2,520,000 2,520,000 2,520,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมติดต้ังไฟรายทางภายใน
หมู่บา้นสายคลองนางเล้ิง หมู่ที่ 5

500 เมตร เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5

30 จุด เงินอุดหนุน 
4,500

เงินอุดหนุน 
4,500

เงินอุดหนุน 
4,500

เงินอุดหนุน 
4,500

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการปรับภมูิทศัน์ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการจัดซ้ือถังขยะประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อจัดใหม้ีถังขยะ
บริการประชาชน

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 4  โครงการ 24,500 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน) หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการของบสนับสนุนวนั
สงกรานต์และวนัส้าคัญ หมู่ที่ 5

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี
ต่างๆ  หมู่ที่ 5

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์/วนัครอบครัวประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

4 โครงการจัดงานส้าคัญทางศาสนา
ประเพณีวฒันธรรมภายใน หมู่ที่ 5

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษว์นั
ส้าคัญทางศาสนา หมู่ที่ 5

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

6 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ้า
หมู่บา้น  หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายและเล่นกีฬา

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
พฒันากีฬา หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายและ    เล่นกีฬา

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ฟตุบอลต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายและเล่นกีฬา

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
4,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลัง
กายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายเพื่อสุขภาพ

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 9  โครงการ 424,000 - 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปลูกผักปลอดสารพษิ     
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการผลิตน้้ายาท้าความสะอาด
ในครัวเรือน หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการเมล็ดพนัธุข์้าว พนัธุดี์ 
ต้านทานเพล้ียกระโดด สีน้้าตาล 
เมล็ดพนัธุข์้าวโพดเมล็ดพนัธุผั์กดี 
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า
และจัดซ้ือจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษา 
เด็กก้าพร้า ผู้ยากจนแต่เรียนดี  
หมู่ที่ 5

เพื่อจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กที่
ยากจน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการปรองดองสมานฉันทแ์ละ
ใหย้ึดถือความเปน็ประชาธปิไตย 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหเ้กิดความสามัคคี
ในชุมชน

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ผู้บริหาร,ส,อบต,พนักงาน,
ลูกจ้างและประชาชน
ได้รับการอบรมเสริม
ความรู้เพิ่มขึ้น

ส้านักปลัด
 กองคลัง 
 กองช่าง

7 โครงการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

กองช่าง

8 แนวทางการศึกษาทอ้งถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน หมู่ที่ 5

ส่งเสริมพฒันาความรู้
และเพิ่มประสิทธภิาพ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
1000 คน

ส่วนการศึกษา

9 โครงการฝึกอบรมการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรเพื่อการแข่งขันและ
ส่วนแบง่ทางการตลาดในกลุ่ม
อาเซียน หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ตลาดแรงงานภาคเกษตร

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
1000 คน

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

12 โครงการอบมเยาวชนสนใจภาษา
ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในการเข้า
สู่ประเทศประชาคมอาเซียน หมู่ที่ 5

เพื่อใหเ้ยาวขนมีความรู้
ความเข้าใจ    ในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

นักเรียนได้รับประโยชน์ 
จ้านวน 300 คน

ส่วนการศึกษา

13 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเพื่อการส่ือสารใหก้ับชุมชน
และผู้น้าทอ้งถิ่น  หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้ใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิ่นมีความรู้เพื่อ
รองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 1000 คน

ส่วนการศึกษา

14 โครงการกองทนุแม่ของแผ่นดิน 
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
80,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

15 โครงการขับเคล่ือนเศรษกิจ
พอเพยีง    หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

16 โครงการจัดต้ังกองทนุสวสัดิการ
สังคมประจ้าหมู่บา้น หมู่ที5่

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

17 โครงการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียน กลุ่ม
อาชีพและวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

18 โครงการจัดต้ังท้าดอกไม้จันทน์ 
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

19 โครงการจัดต้ังระเบยีบกติกาใน
ชุมชน หมู่ที่ 5

เพื่อใหเ้กิดการเข้มแข็ง
ในชุมชน

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

20 โครงการคัดกรองเบาหวานและ   
ความดัน หมู่ที่ 5

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ
เกิดโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

21 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมกิจกกรม
สาธารณสุขขั้นมูลฐานหมู่

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

22 โครงการจัดกิจกรรมควบคุมและ
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาโรคไข้เลือดออก

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

23 โครงการจัดกิจกรรมควบคุมและ
ปอ้งกันโรคเอดส์ หมู่ที่ 5

เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองโรคเอดส์

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

24 โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาโรคไข้เลือดออก

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

25 โครงการพน่ยาก้าจัดยุงลาย
ประจ้าเดือน ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาโรคไข้เลือดออก

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

26 โครงการอบรม อสม. หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
อสม.

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

27 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันยาเสพติด
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักรู้ถึงพษิภยั  ยา
เสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

28 โครงการรณรงค์ลดอบายมุข
ปอ้งกันยาเสพติด  หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนรู้ถึง
โทษและร่วมแก้ปญัหา
รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

29 โครงการอบรมหรือณรงค์ปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกันการติดยา
เสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

30 ฝึกอบรมความรู้ด้าน Computer  
 หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานด้าน 
Computer

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด
 กองคลัง  
  กองช่าง  

 ส่วน
การศึกษา

31 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพยีง      
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานตามแนว
พระราชด้าริของในหลวง

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 54
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด
 กองคลัง  
  กองช่าง  

 ส่วน
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

32 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแนะน้าประชาชนถึง
โรคและร่วมใหรั้บผิดชอบ(อสม.) 
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริม และดูแล
สุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

33 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

34 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

35 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการขาด
สารไอโดดีนในชุมชนต้าบลย่านยาว
 (อสม.) หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

36 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม
ให้กับผู้สูงอายุ (อสม.) หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



37 โครงการอาหารปลอดภยัในชุมชน
 หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

38 โครงการส่งเสริมสุขภาพในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

39 โครงการอบรมส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนภายในหมู่บา้น     
หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

40 โครงการก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต
ต้าบลและที่อ่านหนังสือพมิพ์
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อสร้างที่รับข่าวสาร
ข้อมูล

กวา้ง 6.00 เมตร  
   ยาว 12 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างหอ้งสมุดประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที่ 5

กวา้ง 6.00 เมตร  
  ยาว 6.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

กองช่าง

42 โครงการจัดซ้ือวารสาร
(หนังสือพมิพ)์ประจ้าหมู่บา้น      
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ทราบข่าวสารต่างๆ

จ้านวน 10 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

43 โครงการหน้าบา้น น่ามอง น่ากิน  
หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

44 จัดกิจกรรมท้าความสะอาดหมู่บา้น
 หมู่ที่ 5

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

45 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้้าด่ืม
ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ที่ 5

เพื่อใหม้ีน้้าด่ืมที่สะอาด จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 45  โครงการ 1,620,000 260,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการจัดสวสัดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาส  หมู่ที่ 5

เพื่อใหม้ีชีวติความ
เปน็อยู่ที่ดี

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ปว่ยเอดส์ และคนพกิาร  หมู่ที่ 5

เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้ปว่ย
เอดส์ และคนพกิารมี
ชีวติที่ดีขึ้น

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 54 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 2  โครงการ 300,000 - 300,000 300,000 300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา (เงนิอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ 
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หมู่ที่ 6



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 ก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น   
หมู่ 6  บริเวณบงึ

จ้านวน 1 กิจกรรม  เงินอุดหนุน 
3,000,000

 เงินอุดหนุน 
3,000,000

 เงินอุดหนุน 
3,000,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ใช้น้้าประปา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตประปา
ส่วนภมูิภาคสาย
หน้าริมแม่น้้าน่าน 

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

ยาว 1,000 เมตร เงินอุดหนุน 
250,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ใช้น้้าประปา

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก
ซอยแสวง หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ใช้ถนนสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการธนาคาร
น้้าใต้ดินตาม
แนวทาง
พระราชด้าริ

กวา้ง 1.00 เมตร   
  ลึก 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการวางทอ่
ทางขึ้นคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 
6 จ้านวน 10 ทอ่น

ทอ่คอนกรีต 0.25 ม. เงินอุดหนุน 10,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
ใช้น้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง
ชลประทาน C1 

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 6.00 เมตร   
   ยาว 60.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
2,000,000

เงินอุดหนุน 
2,000,000

เงินอุดหนุน 
2,000,000

ร้อยละของครัวเรือนที่
ใช้น้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
7 ขุดลอกคลองน้้า

ทิ้งต้ืนเขิน C77-78
  ซอยเจ๊กไล้ หมู่ที่ 6

กวา้ง 2.00 เมตร   
 ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ขุดลอกคลอง
ระบายน้้าต่อ 
C374    หมู่ที่ 6

กวา้ง 1.50 เมตร   
 ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

9 ขุดลอกวชัพชืบงึแม่
โจนและคลอง
นางเล้ิง หมู่ที่ 6

กวา้ง 150 เมตร   
 ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,500,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้าง
ประปาน้้าใต้ดิน 
หมู่ที่ 6  บงึแม่โจน

อาคารระบบสูบน้้า เงินอุดหนุน 
4,000,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

11 โครงการก้าจัด
วชัพชืบริเวณคลอง
ส่งน้้า C77,C78 

กวา้ง 2.00 เมตร   
 ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการขุดลอก
บงึแม่โจนบริเวณ  
หมู่ที่ 6

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ในฤดู
แล้งกับประชาชนที่อยู่
บริเวณโดยรอบบึงและ
เกษตรกร

เงินอุดหนุน 
10,000,000

เงินอุดหนุน 
10,000,000

เงินอุดหนุน 
10,000,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
13 โครงการขุดลอก

คลองC77และC78
 พร้อมดาด

เพื่อระบายน้้าและ
ส่งน้้าในการเกษตร

กวา้ง 2.00 เมตร   
 ยาว 2,500 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

14 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าซอยแจ๊กไล้ถึง
ซอยแป้งล้่าตอนปลาย
พร้อมวางท่อ 4 จุด 

กวา้ง 1.50 เมตร   
     ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

15 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้้าที่ต้ืน
เขิน C77และC78

กวา้ง 2.00 เมตร   
   ยาว 1,500 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

16 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าที่ต้ืนเขินใน หมู่ที่
 6 C78 ซอยอรุณสวน
กล้วย       หมู่ที่ 6

กวา้ง 2.00 เมตร   
   ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

17 โครงการขุดลอก
บงึแม่โจนหมู่ที่ 6 
ต้าบลย่านยาว หมู่

กวา้ง 150 เมตร   
 ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
5,000,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

18 โครงการท้าประตู
ระบายน้้าบงึแม่
โจนบริเวณคลองใด

กวา้ง 1.00 เมตร   
 ยาว 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
ครอบครัวที่ใช้น้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

19 โครงการสูบน้้า
จากแม่น้้าน่านท้า
ระบบประปา หมู่ที่

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของอัตรา
ครอบครัวที่ใช้น้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
20 ซ้ือวสัดุพร้อม

ติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
สัญญาณไฟจราจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

21 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุน 50,000 ร้อยละของอัตรา
ปา้ยบอกทางจราจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 21  โครงการ 16,260,000 1,670,000 15,345,000 15,005,000 10,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

      - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการฉีดยาก้าจัด

วัชพืชบริเวณคลองน้้า
ทิ้งและคลองน้้าดีใน 
หมู่ที่ 6

     

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการน้าเมล็ด
ปอเทอืงพชื
ปรับปรุงบ้ารุงดิน 

เงินอุดหนุน 50,000 ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการน้าโดโล
ไมค์ สารปรับ
สภาพดิน หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน 50,000 ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการปลูกหญ้า
แฝกปอ้งกันการชะ
ล้างหน้าดินและ
ตล่ิงพงั รอบบงึแม่

เงินอุดหนุน 50,000 ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการขุดบอ่ใน
แปลงนาของ
เกษตรกรขนาด 

1,250 คิว เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 5 โครงการ 650,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 ก่อสร้าง คสล.ซอยต้น

โพธิ์ถึงซอยบุญชิต หมู่
ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้าง คสล.ต่อซอย
มณีถึงซอยสมศักด์ิ ริม
น่านถึงคสล.หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวง ม. 6      
กว้าง 3 เมตร 80 เมตร

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 80.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 คสล.ซอยสายแจ๊ก
ไล้ซอยแปง้ล้่า
พร้อมวางทอ่ 4 จุด

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของครัวเรือนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสุขสวสัด์ิ
ถึงริมน้้าน่าน หมู่ที่

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนน 
คสล.ต่อซอยบงึแม่
โจนไปถึงซอยสนั่น

กวา้ง 3.00 เมตร   
   ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
7 ก่อสร้างถนน 

คสล.ต่อทางขึ้น
คลองชลประทาน
ถึงซอยเดโช หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 150 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยC77      หมู่ที่
 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
742,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบญุวดัหงษถ์ึง
คลองชลประทาน 

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
445,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงผิวจราจร
ลูกรังซอย C374 
ถึงซอยค้ารณค์  

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงผิวจราจร
ลูกรังแยกซอย
ประภาสถึงคลอง

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
12 ก่อสร้างถนนดิน

พร้อมลงผิวจราจร
ลูกรังหรือหนิคลุก
ซอยทางลงมนตรี 

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
เดโช โดยมีความ
ยาวถึงคลอง

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
445,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.ต่อจากสาย
ศาลาลมบึงถึงซอย
สนั่น หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
   ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
371,250

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.รอบบงึ
แม่โจน หมู่ที่ 6

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 3,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายสว่างเมฆ 
หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
594,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน,ลูกรังหรือหินคลุก
รอบบึงแม่โจน หมู่ที่ 
6-10

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 3,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
320,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
18 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกซอยสวง 

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 150 เมตร

เงินอุดหนุน 
99,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกซอยแสวง

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก
สายติณะมาศ หมู่ที่

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
130,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
ซอยบุญถึง-ริมแม่น้้า

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟลัติกส์ 
รอบบงึแม่โจนฝ่ัง
ตะวนัออก-

กวา้ง 4.50 เมตร   
  ยาว 3,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
5,400,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้าง
ลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก
ซอยสายฝนบงึแม่

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
24 โครงการก่อสร้าง

ศาลาเอนกประสงค์
 หมู่ที่ 6

กวา้ง 6.00 เมตร   
  ยาว 10.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนน
 คสล. คอสะพาน
ชลประทาน C1 หมู่ที่ 6

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 10 เมตร

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

26 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. บริเวณ
จุดตัดส่ีแยกคลอง
สะพานชลประทาน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 30 เมตร

เงินอุดหนุน 
57,600

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ซอย
ริมน้้าน่าน หมู่ที่ 6

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
192,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ซอย
ศาลาลม C78 หมู่

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน 
74,250

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนน
 คสล.ต่อจากสาย
ศาลาลมบึงถึงซอย

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 10 เมตร

เงินอุดหนุน 
14,850

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
30 โครงการซ่อมแซม

ถนน คสล.สาย
สวา่งเมฆ หมู่ที่ 6 

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.หมวก
ชมถึงบงึแม่โจน 

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังหรือหนิ
คลุกคอสะพาน
ชลประทาน C1 

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
23,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซม
ถนนแอสฟลัติก   
ต.ย่านยาว หมู่ที่ 6

กวา้ง 8 เมตร       
  ยาว 1,500 เมตร

เงินอุดหนุน 
3,600,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

34 โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนน
ลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก 

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
320,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
35 โครงการซ่อมแซมผิว

จราจรถนนลูกรังด้วย
วัสดุลูกรังหรือหินคลุก
ซอยคันบึงแม่โจนฝ่ัง

กวา้ง 5.00 เมตร   
  ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
190,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนน
ลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

37 โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนน
ลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก
ซอยสะพานริม
แม่น้้าน่าน(บริเวณ

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 30 เมตร

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

38 โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนน
ลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก
ซอยสายฝนบงึแม่

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

39 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรังด้วย
วัสดุลูกรังหรือหินคลุก
ต่อสายศาลาลมบึงถึง 

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 8,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
2,560,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
40 โครงการซ่อมแซมผิว

จราจรถนนลูกรังหรือ
หินคลุกซอยแสวง หมู่

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

41 โครงการซ่อมแซมลง
ผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวัสดุลูกรังหรือหิน
คลุกซอยนาคนวลถึง

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมลง
ผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวัสดุลูกรังหรือหิน
คลุกซอยแยกต้นโพธิ์

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
79,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

43 โครงการซ่อมแซมลง
ผิวจราจรถนนลูกรัง
ด้วยวัสดุลูกรังหรือหิน
คลุกบนคันคลอง
ชลประทาน ซอยเดโช

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
44 โครงการซ่อมแซม

ลงลูกรังเสริม
ด้านข้างถนน
คอนกรีตใน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 0.30 เมตร   
  ยาว 10,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
660,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

45 โครงการซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์
 หมู่ที่ 6

กวา้ง 6.00 เมตร   
  ยาว 10.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

46 โครงการต่อเติม
และซ่อมแซมลาน
ตากข้าวบงึแม่โจน

กวา้ง 18 เมตร     
   ยาว 20 เมตร

เงินอุดหนุน 
136,800

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

47 โครงการถนนดินทาง
ลงคลองชลประทาน
ถึงซอยหมวกชม หมู่ที่

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
99,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

48 โครงการทาสี
สะพานข้ามแม่น้้า
น่าน หมู่ที่ 6

1,000 ตารางเมตร      เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

49 โครงการปรับเกรด
ผิวจราจร C77 
และ C78 หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 2,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
180,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
50 โครงการปรับเกรด

ลงลูกรังด้วยวสัดุ
ลูกรังหรือหนิคลุก
ซอยสวนกล้วยแยก

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

51 โครงการเปิดทาง
สาธารณะหมู่ที่6 เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการเข้า
ใช้ที่สวน หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

52 โครงการยกระดับ
ถนน คสล.หน้า
อาคาร
อเนกประสงค์ หมู่

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
192,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

53 โครงการลงลูกรัง
ซอยก้านันฉาย
โรจน์สวา่ง หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

54 โครงการลงลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือ
หนิคลุก C78 หมู่ที่

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
90,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

55 โครงการเสริมดิน
บริเวณริมน้้าน่าน
(ถนนคอนกรีตริมน่าน)

 กวา้ง 400 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
3,840,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
56 ซ่อมแซมถนน คสล.

ซอยต้นโพธิ์ถึงซอยบุญ
ชิต หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 90 เมตร

เงินอุดหนุน 
74,250

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

57 ซ่อมแซมถนน คสล.
ซอยสุขสวัสด์ิถึงริมน้้า
น่าน หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 20 เมตร

เงินอุดหนุน 
29,700

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

58 ซ่อมแซมถนน คสล.
ต่อซอยบึงแม่โจนไป
ถึงซอยสนั่น หมู่ที่ 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

59 ซ่อมแซมถนน คสล.
ต่อซอยมณีถึงซอย
สมศักด์ิริมน่านถึงค
สล.หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 20 เมตร

เงินอุดหนุน 
38,400

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

60 ซ่อมแซมถนน คสล.
ต่อทางขึ้นคลอง
ชลประทานถึงซอย

กวา้ง 4.00 เมตร   
  ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน 96,000 ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

61 ซ่อมแซมถนนค
สล.ซอย C77 หมู่ที่
 6

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

62 ซ่อมแซมถนนคสล.
ซอยบุญวัดหงษ์ถึง
คลองชลประทาน หมู่

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
148,500

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
63 ซ่อมแซมถนนซอยเจ๊กไล้ หมู่ที่ 6 กวา้ง 3.00 เมตร   

  ยาว 200 เมตร
เงินอุดหนุน 30,000 ร้อยละของครัวเรือนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

64 ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงผิวจราจร
ลูกรัง แยกซอย
ประภาสถึงคลอง

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

65 ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงผิวจราจร
ลูกรังซอย C374 
ถึง ซอยค้ารณค์ 

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

66 ทาสีอาคารส่งน้้า
อาคารกรองน้้า
ของประปาอาคาร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

67 ลงลูกรังไหล่ทาง
สายใหญ่ใน    หมู่
ที่ 6  หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 0.30 เมตร   
  ยาว 2,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
68 โครงการขยาย

ถนนริมน่านใต้
สะพานล่องใต้ หมู่

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

69 โครงการปรับปรุง
ถนนเจ็กไล้    หมู่ที่
 6

เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

70 ก่อสร้าง คสล. 
ซอยจงอยู่สุข หมู่ที่
 6

กวา้ง 0.30 เมตร   
   ยาว 2,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

71 โครงการวางท่อทาง
ขึ้นคลองชลประทาน
หมู่ที่ 6 จ้านวน 10 
ท่อน หน้า 10 นิ้ว หมู่

ทอ่คอนกรีต 0.25 
ม.

เงินอุดหนุน 10,000 ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายและเล่นกีฬา

กวา้ง 20.00 เมตร 
   ยาว 20.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
152,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
73 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. สาย 
C78 หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
780,000

เงินอุดหนุน 
780,000

เงินอุดหนุน 
780,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยจง
อยู่เสมอออกริม
น่าน     หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร   
  ยาว 250 เมตร

เงินอุดหนุน 
390,000

เงินอุดหนุน 
390,000

เงินอุดหนุน 
390,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. C77  
หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 0.30 เมตร   
  ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเจ๊ก
ไล้ หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 0.30 เมตร   
  ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,560,000

เงินอุดหนุน 
1,560,000

เงินอุดหนุน 
1,560,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
สมจัน คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง  3.00 เมตร  
     ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
490,000

เงินอุดหนุน 
490,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

79 โครงการจัดซ้ือ
วสัดุลูกรังและหนิ
คลุกซ่อมแซมถนน
สาย สมจัน คลอง

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

เงินอุดหนุน 
25,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 79  โครงการ 8,853,500 6,676,550 8,639,550 8,639,550 3,255,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

      - แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ซอยแยกบงึ
แม่โจนถึงซอยพึ่ง
ประกอบ หมู่ที่ 6

ยาว 250 เมตร เงินอุดหนุน 75,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการขอไฟฟา้
รายทางเพิ่มเติม
ซอยบงึแม่โจน หมู่

ยาว 150 เมตร เงินอุดหนุน 45,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซม
ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมู่ที่ 6

ยาว 200 เมตร เงินอุดหนุน 60,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการปรับภมูิ
ทศัน์บริเวณบงึแม่
โจน หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่น่า
มองแก่ผู้มาพบเห็น
เพื่อป้องกันตล่ิงพัง
และป้องกันน้้าท่วม

10,000.ตร.ม. เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 4  โครงการ 1,180,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ 



 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แนะน้า
ประชาชนถึงโรคและ

เพื่อส่งเสริม และ
ดูแลสุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการดูแล
ผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) 
หมู่ที่ 6

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการอาหาร
ปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) 
หมู่ที่ 6

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริม
ปอ้งกันการขาด
สารไอโดดีนใน
ชุมชนต้าบลย่าน

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 30,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการชมรม
ผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับ
ผู้สูงอายุ (อสม.) 

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
6 โครงการส่งเสริมการ

ออกก้าลังกาย เพื่อ
สุขภาพ((3ส.)สนุก 
สุขภาพดี สามัคคีเกิด) 

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการน้าร่อง
การปลูกผักปลอด
สารพษิ(อสม.) หมู่
ที่ 6

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการอบรม
ฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม. 
หมู่ที่ 6

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการอาหาร
ปลอดภยัในชุมชน
 หมู่ที่ 6

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ประมาณ 138 
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

10 โครงการจัด
อาบน้้าผู้สูงอายุ
ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสรืม
กิจกรรมด้าน
ผู้สูงอายุ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 5,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด 
ส่วน

การศึกษา

11 โครงการหมู่บา้น
ศีล 5 หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่
ประชาชน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 10,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด 
ส่วน

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
12 โครงการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

13 โครงการหมู่บ้านศีล 5 
(เพิม่) หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

14 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงพันธุ์กล้าไม้พันธุ์
สัตวเ์ล้ียง หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

15 ส่งเสริมข้าวพันธุ์ดีที่
ต้านทานเพล้ียกระโดดสี
น้้าตาล หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

16 ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ข้าวโพดหวาน เมล็ด
พันธุ์ผักถั่วฝักยาว หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

17 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ออกก้าลังกายในหมู่บ้าน
ยา่นยาว หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายและเล่นกีฬา

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

18 โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีน 
หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 50,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 254
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แบบ 



 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
19 โครงการส่งเสริม

สุขภาพประชาชน 
หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายและ 
 เล่นกีฬา

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

20 โครงการจัดอบรม
เกษตรในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ใหแ้ก่ประชาชน

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

21 โครงการกิจกรรม
แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง หมู่ที่ 6

เพื่อถ่ายทอดให้
ความรู้แก่
ประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 50,000 ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

22 โครงการคน
วา่งงานท้าความ
สะอาดคลองน้้า
ถางปา่หญ้าบริเวณ
ข้างทางสาธารณะ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ใหแ้ก่ประชาชน

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ
 254 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 22  โครงการ 1,905,000 - - - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แบบ 





















































หมู่ที่ 7



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงั
บริเวณกระเช้าข้ามแม่น้้าพร้อมลง
เสาเข็ม หมู่ที่ 7

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 10.00 เมตร 
   ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000,000

เงินอุดหนุน 
30,000,000

เงินอุดหนุน 
30,000,000

เงินอุดหนุน 
30,000,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตามแนวทาง
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7

กวา้ง 1.00 เมตร  
   ยาว 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
120,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการวางทอ่ระบายน้้าทางลง
นาบญุสม จ้านวน 6 ทอ่น หมู่ที่ 7

กวา้ง 80 เมตร     
  ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการวางทอ่ระบายน้้าทางลง
บา้นจือ 1 จุด จ้านวน 6 ทอ่น 
พร้อมถมดิน หมู่ที่ 7

กวา้ง 80 เมตร     
 ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
20,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการเสริมคันปอ้งกันน้้าทว่ม
ระหวา่งบา้นส้าอางค์-บา้นส้าราญ
ยาว 500 เมตร หมู่ที่ 7

กวา้ง 2.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

6 โครงการเสริมคันปอ้งกันน้้าทว่ม
ระหวา่งบา้นหล้่า-บา้นสนั่นยาว 
500 เมตร หมู่ที่ 7

กวา้ง 2.00 เมตร  
   ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 ขุดลอกคลองน้้าเสียเลียบคลอง
ชลประทานด้านตะวนัตกต้ังแต่นา
บญุนาค-นามานพ  หมู่ที่ 7

เพื่อระบายน้้าและส่ง
น้้าในการเกษตร

กวา้ง 150 เมตร   
   ยาว 500 เมตร  
    ลึก 1 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ขุดลอกคลองน้้าเสียเลียบคลอง
ชลประทานด้านตะวนัออกต้ังแต่
นาส้าอางค์-นากิตติศักด์ิ  หมู่ที่ 7

กวา้ง 2.00 เมตร  
    ยาว 1,500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

9 ขุดลอกคลองน้้าเสียสายเลียบคลอง
ชลประทานด้านตะวนัต้ังแต่
นาต่าย-นาดิเรก หมู่ที่ 7

กวา้ง 1.50  เมตร 
   ยาว 400 เมตร  
      ลึก 1 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างหรือขุดคลองระบายน้้า
บริเวณท่อลอดคลองชลประทานพร้อม
ดาดคอนกรีต 1 แห่ง หมู่ที่ 7

กวา้ง 2.00 เมตร  
    ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

11 โครงการวางทอ่ระบายน้้า C77 
พร้อมดินถม หมู่ที่ 7

ทอ่คสล 1.00 
เมตร   ยาว 20 
เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

12 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลองชลประทานแทนของเดิม
ที่ช้ารุด หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน 
6,000,000

เงินอุดหนุน 
6,000,000

เงินอุดหนุน 
6,000,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 12  โครงการ 31,860,000 250,000 6,005,000 6,005,000 6,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยทอง
หลอม หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร       
  ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
312,000

เงินอุดหนุน 
312,000

เงินอุดหนุน 
312,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ขนมจีนพร้อมลูกรังหรือหนิคลุก 
หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร       
  ยาว 150 ม.      
  กวา้ง 3 เมตร     
  หนา 0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพอ่
ใหญ่พร้อมลูกรังหรือหนิคลุก หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
    ยาว 500 เมตร 
    หนา 0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
960,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้าน
ตะวนัตกคลองของคลอง
ชลประทานC76 ทางลงนามานพ 
พร้อมลูกรังหรือหนิคลุก หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร       
  ยาว 200 เมตร   
    หนา 0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลง
นาบญุนาคพร้อมลูกรังหรือหนิคลุก
 หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร  
   ยาว 300 เมตร  
      หนา 0.15 
เมตร

เงินอุดหนุน 
468,000

เงินอุดหนุน 
468,000

เงินอุดหนุน 
468,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซี 
77 ทางลงถึงบญุส่งพร้อมลูกรัง
หรือหนิคลุก หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร       
  ยาว 500 เมตร   
     หนา 0.15 
เมตร

เงินอุดหนุน 
800,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนดินจากซอย
ขนมจีน- ถึงสวนอัมรินทร์(ต้ัม)  หมู่
ที่ 7

กวา้ง 4 เมตร       
 ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนดินซอย
ขนมจีน-คลองชลประทาน หมู่ที่ 7

กวา้ง 4 เมตร      
 ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนดินซอยพอ่
ใหญ่ หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 สาย เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนดินสายบา้น
สยามถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4 เมตร      
 ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

11 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง
ชลประทานแทนของเดิม หมู่ที่ 7

กวา้ง 6.00 เมตร เงินอุดหนุน 
1,000,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างสะพานปนูหน้า
วดัหงษ ์หมู่ที่3-7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
30,000,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

13 โครงการขยายผิวจราจรเขตติดต่อ
หมู่ที6่-7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

จาก 400 เมตร 
เปน็ 5.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ตลอด
สาย หมู่ 7   ริมแม่น้้าน่าน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 5 เมตร เงินอุดหนุน 
500,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

15 โครงการถมดินขยายผิวจราจร    
ถนนคสล.  สายริมน้้าน่านระหวา่ง
บา้นหล้่า-บา้นสนั่น หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 2.50 เมตร  
  ยาว 700 เมตร   
     ลึก 1.50 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

16 โครงการเทพื้น คสล.หน้าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

40 ตร.ม. หนา 
0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

17 โครงการเสริมไหล่ทางด้วยลูกรัง
หรือหนิคลุกตลอดสายริมน้้าน่าน 
หมู่ที่ 7

ยาว 1,500 เมตร เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลง
 ซี 65 พร้อมลูกรังหรือหนิคลุก หมู่
ที่ 7

กวา้ง 3 เมตร       
  ยาว 300 เมตร   
     หนา 0.15 
เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

19 โครงการเสริมไหล่ทางด้วยลูกรัง
หรือหนิคลุกทกุเส้นทางของหมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ขนมจีน หมู่ที่ 7

กวา้ง 4 เมตร      
 ยาว 150 เมตร    
    หนา 0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
คันคลองชลประทานด้านทศิ
ตะวนัออก หมู่ที่ 7

กวา้ง 3 เมตร      
 ยาว 1,000 เมตร 
    หนา 0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,500,000

เงินอุดหนุน 
1,500,000

เงินอุดหนุน 
1,500,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
นางทองหลอม หมู่ที่ 7

กวา้ง 4 เมตร       
  ยาว 300 เมตร   
   หนา 0.15

เงินอุดหนุน 
600,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
กลางบา้นหมู่ที่ 7

กวา้ง 4 เมตร       
  ยาว 300 เมตร   
   หนา 0.15

เงินอุดหนุน 
300,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

24 ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 จ้านวน 1 กิจกรรม                                                                                 เงินอุดหนุน 
3,000,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

25 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ต้ังแต่บ้านส้าราญ-บ้านสมหมายข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ 7

เพื่อจัดหาระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง
ครบครัน

ยาว 500 เงินอุดหนุน 
125,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

26 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 7 เงินอุดหนุน 
50,000 ร้อยละของปา้ย

บอกทางจราจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภมูิภาคต้ังแต่สามแยกบา้นผู้ใหญ่
เบิ้ม-บา้นสนั่น หมู่ที่ 7

800 เมตร เงินอุดหนุน 
1,000,000 ร้อยละของอัตรา

การระบายน้้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนนสายริมน้้า
น่าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7

กวา้ง 4  เมตร      
  ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนนสายริมน้้า
น่าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7

กวา้ง 4  เมตร      
  ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนใช้สัญจร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 
138 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 29  โครงการ 5,825,000 35,210,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อม
ติดต้ังไฟรายทางจากสามแยกบา้น
ผู้ใหญ่เบิ้ม-โรงเรียนสนามคลี หมู่ที่ 7

เพื่อใหม้ีแสงสวา่งเวลา
กลางคืนตามเส้นทาง
คมนาคม

ยาว 300 เมตร เงินอุดหนุน 
90,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อม
ติดต้ังไฟรายทางซอยพอ่ใหญ่      
หมู่ที่ 7

เพื่อใหม้ีแสงสวา่งเวลา
กลางคืนตามเส้นทาง
คมนาคม

ยาว 500 เมตร เงินอุดหนุน 
150,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ระหวา่ง
บา้นบวั-ซอยขนมจีน หมู่ที่ 7

ยาว 100 เมตร เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้และย้าย
เสาพร้อมติดต้ังไฟรายทางซอย
สยาม หมู่ที่ 7

ยาว 200 เมตร เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2   การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากสาม
แยกผู้ใหญ่เบิ้ม-โรงเรียนเก่าสนาม
คลี พร้อมติดต้ังไฟรายทาง หมู่ที่ 7

ยาว 300 เมตร เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ซอย
ขนมจีนพร้อมติดต้ังไฟรายทาง    
หมู่ที่ 7

ยาว 200 เมตร เงินอุดหนุน 
100,000 ร้อยละของอัตรา

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการย้ายเสาไฟฟา้ซอยพอ่ใหญ่
พร้อมติดต้ังไฟรายทาง หมู่ที่ 7

ยาว 500 เมตร เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 7  โครงการ 590,000 180,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการจัดงานประเพณีวนั
สงกรานต์และวนัครอบครัว หมู่ที่ 7

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 โครงการเทดิทลูสถาบนัและจุด
เทยีนชัยในวนัส้าคัญ(วนัพอ่-วนัแม)่
 หมู่ที่ 7

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

3 โครงการลดการใช้สารเคมี มาใช้
สมุนไพรธรรมชาติแทน หมู่ที่ 7

เพื่อลดรายจ่ายในการ
ซ้ือปุ๋ยเคมี

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วนัส้าคัญต่างๆ หมู่ที่ 7

เพิ่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วนัส้าคัญต่างๆ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 จัดกิจกรรมวนัพฒันาหมู่บา้นในวนั
ส้าคัญต่างๆ หมู่ที่ 7

เพิ่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วนัส้าคัญต่างๆ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

6 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ที่ 7

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการรวมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7 เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนเข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 138
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 7  โครงการ 380,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแนะน้าประชาชนถึง
โรคและร่วมใหรั้บผิดชอบ (อสม.) 
หมู่ที่ 7

เพื่อส่งเสริม และดูแล
สุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการขาด
สารไอโดดีนในชุมชนต้าบลย่านยาว
 (อสม.) หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.)      
หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก สุขภาพดี 
สามัคคีเกิด) (อสม.) หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการน้าร่องการปลูกผักปลอด
สารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม.  หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการอาหารปลอดภยัในชุมชน 
 หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ที่ผ่าน

การอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ประมาณ 
138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 9  โครงการ 210,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 
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หมู่ที่ 8



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 ก่อสร้างประตูปดิ-เปดิคลอง

ใด หนองอ้อ หมู่ที่ 8
เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 1.00 เมตร เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างธนาคารน้้าใต้ดิน
ตามแนวทางพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพยีง หมู่ที่ 8

กวา้ง 1.00 เมตร 
     ลึก 1.00  
เมตร

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างขุดรางระบายน้้า 
พร้อมวางทอ่ ซอยทบัทอง 
หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ขุดลอกคลองบริเวณบา้น
บางหมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 2.00 เมตร 
     ยาว 700 
เมตร

เงินอุดหนุน 
160,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

5 ขุดลอกคลองสายต้นโพธิ์ กว้าง1
เมตร ยาว400เมตร หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 1.00 เมตร 
     ยาว 400 
เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองสายแยกซี 37  
หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 2.00 เมตร 
     ยาว 650 
เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
7 ขุดลอกคลองหนองอ้อ     

หมู่ที่ 8
เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 2.00 เมตร 
     ยาว 700 
เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ขุดลอกคลองหลังโรงเรียน
บา้นสนามคลี พร้อมดาด
คลอง ลึก1เมตร หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 1.50 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
75,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

9 โครงการก้าจัดวชัพชื คลอง
ใดหนองอ้อและคลองนางเล้ิง
 หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กวา้ง 6.00 เมตร 
     ยาว 3,000 
เมตร

เงินอุดหนุน 
1,800,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการขุดบอ่พกัน้้าพร้อม
สูบน้้าท้าประปา หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

เงินอุดหนุน 
600,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกคลองจาก
บา้นนายชุน-บา้นฮุ้นพร้อม
ดาดคอนกรีตและวางทอ่
ระบายลงแม่น้้าน่านและท้า
ประตูปดิ-เปดิ หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

กวา้ง 2.00 เมตร 
     ยาว 800 
เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
12 โครงการวางทอ่ระบายน้้า

ถนนหน้าบา้นกิมเอง หมู่ที่ 8
เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

ทอ่PVC 6 เมตร  
    ยาว 30 เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

13 ผนังบล๊อกคอนเวร์ิคสายริม
แม่น้้าน่าน หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

14 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
คลองชลประทาน C1 หมู่ที่ 8

ได้สะพานที่ได้มาตรฐาน เงินอุดหนุน 
8,000,000

เงินอุดหนุน 
8,000,000

เงินอุดหนุน 
8,000,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

15 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า 
C37  แยกบา้นตาศัย หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้า
ในการเกษตร

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 15  โครงการ 4,135,000 30,000 8,805,000 8,805,000 8,800,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียน

บ้านสนามคลี 3 ไร่ หมู่ที่ 8
เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่น่า
มองแก่ผู้มาพบเหน็

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการขยายไฟฟา้นอกเขต
ไปยังบา้นศรีนวลและนนท ์
จันทราทพั หมู่ที่ 8

ยาว 120 เมตร เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้ารายทางซอย
เชาวรัตน์พร้อมสายดับ หมู่ที่ 8

ติดต้ัง 5 จุด เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้ารายทางพร้อม
สายดับซอยแปลก หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีแสงสว่างเวลา
กลางคืนตามเส้นทางคมนาคม

ติดต้ัง 3 จุด เงินอุดหนุน 
3,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้ารายทางสาย
ซอยเชาวรัตน์พร้อมสายดับเข้า
ซอยวัดช้างถึงบ้านสายพิณ หมู่ที่ 8

ติดต้ัง 5 จุด เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

6 โครงการตรวจสอบและติดต้ัง
ไฟฟ้ารายทางของหมู่ที่ 8 ทุกจุด

เพื่อให้มีแสงสว่างเวลา
กลางคืนตามเส้นทางคมนาคม

ติดต้ัง 5 จุด เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
7 โครงการติดต้ังและขยายไฟฟ้า

รายทางพร้อมสายดับแยกหน้า
บ้านผู้ใหญ่เบิ้ม หมู่ที่ 8

ยาว 100 เมตร เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังไฟฟา้รายทาง
ซอยหมอเหล็ง หมู่ที่ 8

ติดต้ัง 10 จุด เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้ารายทางพร้อม
สายดับ ซอยโฉม หมู่ที่ 8

ติดต้ัง 4 จุด เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังและขยาย
ไฟฟา้รายทาง พร้อมสายดับ 
หมู่ที่ 8

เพื่อใหม้ีแสงสวา่งเวลา
กลางคืนตามเส้นทาง
คมนาคม

ยาว 100 เมตร เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของอัตรา
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 10  โครงการ 328,000 - - - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 ก่อสร้างขยายสะพานข้าม

คลองชลประทาน ส่งน้้าซี 1 
หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 5.00 เมตร 
    ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงั 
หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ
ปอ้งกันน้้าทว่ม

เงินอุดหนุน 
10,000,000

เงินอุดหนุน 
10,000,000

เงินอุดหนุน 
10,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แปน้ทบั หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 80 เมตร

เงินอุดหนุน 
118,800

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.ซี37      
หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร 
    ยาว 1,500  
เมตร

เงินอุดหนุน 
3,000,000

เงินอุดหนุน 
3,000,000

เงินอุดหนุน 
3,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

5 ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ริมน้้าน่าน หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร 
    ยาว 130 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง
อ้อ  พร้อมทางแยกซอย 1 ถึง
 4 หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 2,000 
เมตร

เงินอุดหนุน 
3,000,000

เงินอุดหนุน 
3,000,000

เงินอุดหนุน 
3,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
7 ก่อสร้างถนนคสล.   ซอยการเที่ยง 

   หมู่ที่ 8
เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 120 เมตร

เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคสล.   ซอยเชาว์รัตน์
  หมู่ที่ 8

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

เงินอุดหนุน 
350,000

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

9 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุก
ซอยศรีนวล หมู่ที่ 8

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 120 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าวัดช้าง 
หมู่ที่ 8

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร 
    ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

11 ซ่อมแซมวัสดุลูกรังหรือหินคลุก
ซอยแป้นทับ หมู่ที่ 7

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 80 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ทองดี พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 300 
เมตร

เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังด้วย
วัสดุลูกรังซอยจันทร์เจริญ หมู่ที่ 8

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
    ยาว 800 เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
14 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง

หรือถนน คสล.ซอยศรีนวล หมู่ที่ 8
เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร     
      ยาว 120 
เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

15 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือถนนหินคลุกหรือคสล.ซอยวัด
ช้าง หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 180 
เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

16 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกซอยกิมไล้ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 150 
เมตร

เงินอุดหนุน 
600,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกซอยสุทัศน์ หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกสายทางลงต้นโพธิ์     
 หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
      ยาว 180 
เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกสายนาทองดี หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 1,500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
20 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง

หรือหินคลุกสายหนองอ้อ พร้อม
แยกตามซอยที่1 ซอยที่4 หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 1,500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
600,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกสายอู่เอกเซอร์วิส     
 หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 1,000 
เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

22 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุลูกรัง
หรือหินคลุกซอยการเที่ยง หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

23 ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุหิน
คลุกหรือ คสล.ซอยแปลก หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 120 
เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลูกรัง
ไหล่ทางซอยทับทอง หมู่ที่ 8

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 300 
เมตร

เงินอุดหนุน 
600,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
25 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.

ลูกรังไหล่ทางซอยโท หมู่ที่ 8
เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 300 
เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

26 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
ลูกรังไหล่ทางซอยแปน้ทบั 
หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน 
74,250

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลูกรัง
ไหล่ทางซอยสว่าง  หมู่ที่ 8

กวา้ง 2.50 เมตร 
     ยาว 50 เมตร

เงินอุดหนุน 
61,875

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลูกรัง
ไหล่ทาง สายคลองยายโฉม หมู่ที่ 8

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 300 
เมตร

เงินอุดหนุน 
576,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
ลูกรังไหล่ทาง สายโรงเรียน
สนามคลีคลองตาลอย หมู่ที่ 8

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 200 
เมตร

เงินอุดหนุน 
384,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
30 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ลูกรัง

ไหล่ทาง สายหน้าโรงเรียนสนาม
คลี - พิษณุโลก หมู่ที่ 8

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 1,500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
2,880,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ลูกรัง
ไหล่ทาง ซอยแปลก หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ลูกรัง
ไหล่ทาง ซอยหมอเหล็ง หมู่ที่ 8

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 200 
เมตร

เงินอุดหนุน 
384,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.
ไหล่ถนนด้วยวสัดุลูกรังสาย
ริมแม่น้้าน่าน หมู่ที่ 8

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 1,000 
เมตร

เงินอุดหนุน 
1,920,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ด้วยวสัดุลูกรังหรือหนิคลุก
สายหนองอ้อ  หมู่ที่ 8

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 1,500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
450,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังวัสดุ

ลูกรังหรือหินคลุก ซี 37 หมู่ที่ 8
กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 650 
เมตร

เงินอุดหนุน 
260,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมถนนสายคลอง
ชลประทานด้วยแอสฟัลติกส์
คอนกรีต (ช่วงหมู่ 7 - หมู่ 8)

กวา้ง 8 เมตร     
     ยาว 500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
1,680,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

37 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ริมแม่น้้าน่าน หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
192,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

38 ซ่อมแซมถนนดินหรือลูกรัง 
สายนายสุทศัน์ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

39 ซ่อมแซมวสัดุลูกรังหรือหนิ
คลุก สายอ่อนสา หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 100 
เมตร

เงินอุดหนุน 
40,000

เงินอุดหนุน 
40,000

เงินอุดหนุน 
40,000

เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

40 ซ่อมแซมถนนดินหรือลูกรัง 
สายอู่เอกเซอร์วสิ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 400 
เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
41 โครงการเปดิถนนดินและ

ลูกรังซอยหรือถนน คสล.
จันทร์เจริญ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร     
      ยาว 120 
เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

42 โครงการเปิดถนนดินและลูกรัง
หรือถนนคสล.ซอยคงเจริญ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร     
    ยาว 150 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

43 โครงการเปดิถนนดินใหม่
พร้อมลงลูกรังต้ังแต่ซอยวดั
ช้าง-ซอยอินทรักษา หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร 
     ยาว 150 
เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

44 ทาสีอาคารกรองน้้า อาคาร
เก็บน้้า อาคารส่งน้้า อาคาร
ควบคุมการสูบน้้าของระบบ
ประปาบาดาล   หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

45 ซ่อมแซมถนนวสัดุลูกรัง หรือ
หนิคลุก ซอยชิตร์ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

46 ขยายถนน คสล. ซอยตา
แปลก หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก เงินอุดหนุน 

30,0000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
47 ขยายถนน คสล. ซอยส้ารวย

 หมู่ที่ 8
เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก เงินอุดหนุน 

20,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

48 ขยายถนน คสล. ซอยวดัช้าง 
 หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก เงินอุดหนุน 

40,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
 หมู่ที่ 8 ซอยประสิทธิ์

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร     
     ยาว 250  
เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

50 โครงการซ่อมแซมไฟสายทาง
 หมู่ที่ 8 และขยายไฟลายทาง

เพื่อใหม้ีแสงส่องสวา่ง
ตามถนนหนทางใน
หมู่บา้น

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

51 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
 ริมน้้าน่าน หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
20,000,000

เงินอุดหนุน 
20,000,000

เงินอุดหนุน 
20,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
52 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายหนองอ้อ หมู่ที่ 8
เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
1,000,000

เงินอุดหนุน 
1,000,000

เงินอุดหนุน
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง สายคันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่  8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร     
      ยาว 1,500 
เมตร

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

54 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายคันคลองชลประทาน
ด้านทศิตะวนัออก หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3 เมตร     
      ยาว 1,000 
เมตร       หนา 
0.15 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,500,000

เงินอุดหนุน 
1,500,000

เงินอุดหนุน 
1,500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม
แม่น้้าน่าน หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
403,900

เงินอุดหนุน 
403,900

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวกใน

การสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 55  โครงการ 11,565,050 4,315,875 40,753,900 40,753,900 40,350,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการของบสนับสนุนใน

วนัสงกรานต์และวนัส้าคัญ 
หมู่ที่ 8

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

รวม 1  โครงการ 100,000 - - - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการกลุ่มอาชีพเพาะเหด็

ฟาง หมู่ที่ 8
เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการจัดต้ังกลุ่มกองทนุ
น้้ามันเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการจัดต้ังร้านค้าชุมชน 
หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวน
ครัวเรือนที่ได้

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการปุ๋ยส่ังตัด หมู่ที่ 8 เพื่อใหเ้กษตรกรลดการ
ใช้สารเคมี

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวน
ครัวเรือนที่ได้

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 206 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
6 โครงการสนับสนุนกลุ่ม

ดอกไม้จันทร์และกลุ่มเปล
ยวน  หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวน
ครัวเรือนที่ร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อสร้างความรู้ใหแ้ก่
ชุมชน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมประชนชน
ในหมู่บา้นใหเ้กิดการเรียนรู้
และมีส่วนร่วมสร้างความ
เข้มแข็งใหก้ับชุมชน หมู่ที่ 8

เพื่อใหชุ้มชนมีความ
เข้มแข็ง

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 จัดท้าเปน็ลานกีฬาและลาน
ธรรม 3 ไร่ หมู่ที่ 8

เพื่อใหน้ักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และสละเพื่อส่วนร่วม

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของจ้านวน
ครัวเรือนที่ได้

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการอบรมการขับขี่
ปลอดภยัในหมู่บา้น หมู่ที่ 8

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
การใช้รถอย่างปลอดภยั

จ้านวน 2 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้าหนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
11 โครงการปอ้งกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก แนะน้า
ประชาชนถึงโรคและร่วมให้
รับผิดชอบ (อสม.) หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริม และดูแล
สุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

12 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย 
อสม.(ติดตามออกเบี้ย)    
หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

13 โครงการอาหารปลอดภยัใส่
ใจสุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการ
ขาดสารไอโดดีนในชุมชน
ต้าบลย่านยาว (อสม.) หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

15 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.)
 หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
16 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย

 เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก สุขภาพดี 
สามัคคีเกิด) (อสม.) หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

17 โครงการน้าร่องการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

18 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม.หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

19 โครงการอาหารปลอดภยัใน
ชุมชน หมู่ที่ 8

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 19  โครงการ 540,000 - - - -

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการอบรมและปอ้งกันยา

เสพติดในหมู่บา้น หมู่ที่ 8
เพื่อปอ้งกันปญัหายา
เสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการฉีดยาปราบลูกน้้ายุง
รายประจ้าเดือน หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันไข้เลือดออก จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 2 โครงการ 30,000 - - - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  ยุทธศาสตร์การพฒันาการทอ่งเที่ยวและธรุกิจบริการสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  ยุทธศาสตร์การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการฝึกอบรมการผลิต

สินค้าทางการเกษตรเพื่อการ
แข่งขันและแบง่ทาง
การตลาดในกลุ่มอาเซียน 
หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ตลาดแรงงานภาคเกษตร

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส้าหนักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับ 10 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้ใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้เร่ือง
อาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเพื่อการส่ือสารให้กับ
ชุมชนและผู้น้าท้องถิ่น หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้ใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

4 โครงการฝึกอบรมให้ประชาชนมี
ความรู้เกียวกับประชาคมอาเซียน
และความส้าคัญของการรวมตัวใน
กลุ่มอาเซียน หมู่ที่ 8

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้ใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้เร่ือง
อาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 206
 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

รวม 4  โครงการ 40,000 - - - -

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่

แบบ 
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หมู่ที่ 9



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตาม
แนวทางพระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ที่ 9

กวา้ง 1.00 เมตร     
 ลึก 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตรา
ครอบครัวได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขุดลอกสระโนนหว้ยปดั หมู่ที่ 9 เพื่อระบายน้้าและส่ง
น้้าในการเกษตร

กวา้ง 40.00 เมตร   
 ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
4,000,000

ร้อยละของอัตรา
ครอบครัวได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการวางทอ่ข้ามคลอง
นางเล้ิง หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกและ
ความภยัในการสัญจร

ทอ่คสล. 1.00 เมตร เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการวางทอ่ และถมดินข้าม
คลองนางเล้ิง หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 4  โครงการ 4,300,000 2,000,000 - 300,000 -

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้าง คสล.ซอยข้าไชโย    
หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้าง คสล.ซอยเทพศร 3.0*
200 หมู่ที่ 9

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนลูกรังหรือหนิคลุก 
ซอย เจนดง 3.0*300  หมู่ที่ 9

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 9 กวา้ง 1.00 เมตร    
ยาว 15 เมตร

เงินอุดหนุน 
600,000

ร้อยละของอตัรา
ครัวเรือนทีไ่ด้ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

5 ก่อสร้างลานตากข้าว คสล. 
บริเวณข้างสระน้้าโนนหว้ยปดั 
หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เปน็ลานตาก
พชืผลทางการเกษตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอตัรา
ครัวเรือนทีไ่ด้ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกิด
จันทร์ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
หมู่ที่ 9

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยพุฒ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หมู่ที่ 9

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 640 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปิ่น
ทอง กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 
หมู่ที่ 9

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
650,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหรือหิน
คลุก สายคันคลองนางเล้ิง กว้าง 4.0
เมตร ยาว 700 เมตร หมู่ที่ 9

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว   คสล. 
  บริเวณสระโนนห้วยปัด 1 ไร่ หมู่ที่ 9

พื้นที่ 1,600 ตาราง
เมตร

เงินอุดหนุน 
650,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

11 โครงการขยายเพิ่มลูกรังไหล่ทาง
ถนน คสล. ในหมู่บา้น หมู่ที่ 9

กวา้ง 0.50 เมตร    
ยาว 2,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

12 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
ในหมู่บา้น หมู่ที่ 9

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
250,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

13 ซ่อมแซมถนนคสล.ในหมู่บ้านด้วย
ลูกรังหรือหินคลุก(เสริมไหล่ทาง) หมู่ที่
 9

กวา้ง 0.50 เมตร    
ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
60,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

14 ซ่อมแซมถนน คสล.สายคลอง
ชลประทานด้วยวัสดุลูกรังเสริมไหล่
ทาง หมู่ที่ 9

กวา้ง 0.50 เมตร    
ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

15 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
หมู่บา้น หมู่ที่ 9

กวา้ง 6.00 เมตร    
ยาว 10 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

วัตถุประสงค์

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

16 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของปา้ย
บอกทางจราจร

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
 ซอยข้าไชโย หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
 ซอยเทพศร หมู่ที่ 9

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
 ซอยเจนดง หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
 ซอยเกิดจันทร์ หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
 ซอยพฒุ หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 640 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

22 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหนิคลุก
 ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
650,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

23 ซ่อมแซมระบบประปาและขยาย
เส้นทางวางทอ่ หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

1 โครงการ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

24 ซ่อมแซมระบบประปาและขยาย
เส้นทางวางทอ่ประปา (ของ
หมู่บา้น) หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

1 โครงการ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 9

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนรับรู้
ข่าวสาร

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

26 โครงการจัดซ้ือวสัดุหนิคลุก  
ซอย นางประนอม  ติระมาศ 
หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง  4.00  เมตร   
 ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

27 โครงการจัดซ้ือหนิคลุก สายคัน
คลองนางเล้ิง หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

28 โครงการจัดซ้ือหนิคลุก ซอย  
บา้นนางเพยาว ์นุชบา้นปา่    
หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

29 โครงการจัดซ้ือหนิคลุก ซอย   
สิงหา หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร    
ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

30 โครงการจัดซ้ือหนิคลุก  ซอย   
ติระมาศ  หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเจนดง หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร    
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

32 โครงการวางทอ่น้้า PVC หน้า 8
 นิ้ว เขาสระน้้า โนนหว้ยปดั    
หมู่ที่ 9

1 โครงการ เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของวาง
ทอ่น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
สายคันคลองชลประทาน C35  
หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 670 เมตร
      หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

เงินอุดหนุน 
1,356,400

เงินอุดหนุน 
1,356,400

เงินอุดหนุน 
1,356,400

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายคันคลองชลประทาน C35  
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 980 เมตร
      หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

เงินอุดหนุน 
1,979,500

เงินอุดหนุน 
1,979,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 34 โครงการ 7,410,000 1,950,000 5,585,900 5,585,900 3,606,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้รายทาง
 หมู่ที่ 9

ยาว 160 เมตร เงินอุดหนุน 
40,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟา้ลาย
ทางพร้อมสายดับ หมู่ที่ 9

20 จุด เงินอุดหนุน 
3,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เปน็สถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ที่ 9

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการจัดซ้ือถังขยะ หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุน 
2,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ หมู่ที่ 9 เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่น่า
มองแก่ผู้มาพบเหน็

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 6  โครงการ 243,000 2,110,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์วนัครอบครัว หมู่ที่ 9

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดงานวนัส้าคัญทาง
ศาสนาประเพณีวฒันธรรม    
หมู่ที่ 9

เพื่ออนุรักษป์ระเพรี
วฒันธรรมและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

รวม 150,000 - - - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ที่ 9

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 หมู่ที่ 9

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุใหม้ีชีวติที่ดี
ขึ้น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
หมู่บา้น หมู่ที่ 9

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 แหง่ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แนะน้าประชาชน
ถึงโรคและร่วมใหรั้บผิดชอบ 
(อสม.)หมู่ที่ 9

เพื่อส่งเสริม และดูแล
สุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แบบ แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการ
ขาดสารไอโดดีนในชุมชนต้าบล
ย่านยาว (อสม.) หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.)    
  หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก 
สุขภาพดี สามัคคีเกิด) (อสม.)
หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

10 โครงการน้าร่องการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

11 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม. หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

12 โครงการอาหารปลอดภยัใน
ชุมชน หมู่ที่ 9

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 12  โครงการ 440,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ      
หมู่ที่ 9

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ้านวน 926 คน เงินอุดหนุน 
7,300,000

เงินอุดหนุน 
7,300,000

เงินอุดหนุน 
7,300,000

ร้อยละของ
จ้านวนผู้สูงอายุ

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 75 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 1  โครงการ 7,300,000 7,300,000 7,300,000 - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอ
บหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ 

























ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา











หมู่ที่ 10



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดหลัง
อนามัย-ซอยแยกการศึกษา หมู่ที่ 10

เพื่อระบายน้้าและส่ง
น้้าในการเกษตร

กวา้ง 0.50 เมตร      
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขุดลอกคลองส่งน้้าฉางข้าว - 
คลองใด หมุ่ที่ 10

กวา้ง 6 เมตร         
ยาว 900 เมตร

เงินอุดหนุน 
540,000

เงินอุดหนุน 
540,000

เงินอุดหนุน 
540,000

เงินอุดหนุน 
540,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขุดลอกคลองส่งน้้าซอยสุวรรณเชษฐ์ - 
บึงแม่โจน ยาว 700 เมตร หมู่ที่ 10

กวา้ง 2 เมตร        ยาว
 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

4 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินตามแนวทาง
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10

กวา้ง 1.00 เมตร      
ลึก 1.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

เงินอุดหนุน 
5,000

ร้อยละของอัตราผู้
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

5 วางท่อจากบึงแม่โจน - คลองส่งน้้าดี
เพื่อติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า หมู่ที่ 10

1 โครงการ เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

6 วางทอ่ซอยผลปาน- คลองแยก
การศึกษา หมู่ที่ 10

กวา้ง 1 เมตร         
ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

7 วางทอ่ซอยแยกการศึกษา ซอย
การศึกษา หมู่ที่ 10

ท่อคอนกรีตเสริม 1.00 
เมตร ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน
700,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

8 ซ่อมแซมฝารางระบายน้้าฝาคอนกรีต บริเวณส่ี
แยกป้อมต้ารวจ- ซอยการศึกษา หมูท่ี ่10

เพื่อระบายน้้าปอ้งกัน
น้้าทว่ม

ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร 
ยาว 0.80 เมตร หนา 
0.10 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบทอ่เมนส่งน้้าประปา หมู่ท ี
10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ประมาณ575
ครัวเรือน

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกคลองระบายน้้า
ฉางน้้า-คลองได หมู่ที่ 10

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้า
ไวใ้ช้อุปโภค บริโภค 
และท้าการเกษตร

กวา้ง 2 เมตร       
 ยาว 900 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

11 โครงการขยายประปาพร้อม
ซ่อมแซมและติดต้ังวาวล์ ปดิเปดิ 
เพื่อไล่ตะกอน หมู่ที่ 10

เพื่อไล่ตะกอน เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของอัตรา
การระบายน้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 11 โครงการ 2,740,000 500,000 500,000 500,000 500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยเจียง- บึงแม่
โจน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
   ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,039,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวรรณเชษฐ์ -
    บึงแม่โจน หมู่ที่ 10

กว้าง 3.50 เมตร      
ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,039,500

เงินอุดหนุน 
1,039,500

เงินอุดหนุน 
1,039,500

เงินอุดหนุน 
1,039,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียน 
บ้านวังกระด่ีทอง เทยกระดับกันน้้า
ท่วม หมู่ที่ 10

กว้าง 3.5 เมตร       
 ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้้าสาย
เหนือ หมู่ที่ 10

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคสล. ทางเข้าบึงแม่โจน 
หมู่ที่ 10

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบบึงแม่โจน หมู่ที่ 10

กว้าง 5.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
8,000,000

เงินอุดหนุน 
8,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยชาติชาย -   
 คลองชลประทาน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
210,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

8 จัดซ้ือลูกรังหรือวัสดุหินคลุกซ่อมแซม 
ถนนรอบบึงแม่โจน หมู่ที่ 10 และ      
   หมู่ที่ 6

 กว้าง 6.00 เมตร     
 ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
450,000

เงินอุดหนุน 
450,000

เงินอุดหนุน 
450,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

9 ขุดและซ่อมแซมบ่อทิ้งขยะของ อบต.
บริเวณลานตากข้าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

สูง 2.00 เมตร         
ยาว 200 เมตร

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

10 ก่อสร้างเหล็กกั้นทางโค้งสามแยก
ปากหวาน หมู่ที่ 10

กว้าง 2.50 เมตร      
ยาว 15 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

16 ขยายทางลงบึงแม่โจน จ้านวน 4  
เส้นทาง หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
180,000

เงินอุดหนุน 
180,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

18 ซ่อมแซมถนน คสล.  ซอยหวังดี        
หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยการศึกษา   
 หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.50           
ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

20 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยจ้านงภักด์ิ   
 หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
960,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

21 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเจียง - บึงแม่
โจน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.5 เมตร       
 ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,039,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

22 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยฉางข้าว - 
คลองใด หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,728,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

23 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยประภาส -   
บึงแม่โจน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

24 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยพิเชษฐ์
ธรรมคุณ หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
891,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

25 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายส่ีแยกป้องต้ารวจ-ริมน้้าน่าน หมู่ที่
 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.50 เมตร      
ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,039,500

เงินอุดหนุน 
400,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

26 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียน
บ้านวังกระด่ีทอง-ริมน้้าน่าน  หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.50 เมตร      
ยาว 500 เมตร

เงินอุดหนุน 
866,250

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

27 ซ่อมแซมถนน คสล. ทางขึ้นสะพาน
ทองดี หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4 เมตร          
 ยาว 300 เมตร

เงินอุดหนุน 
376,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

28 ซ่อมแซมถนน คสล. แยกการศึกษา   
หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00  เมตร     
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,039,500

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

29 ซ่อมแซมถนน คสล. สายริมน้้าน่าน    
หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 100 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

30 ซ่อมแซมถนนดิน ซอยเจียงพร้อมลง
ลูกรังหรือหรือหินคลุก หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
210,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

31 ซ่อมแซมถนนดิน ซอยฉิมสุขใช้วัสดุ
ลูกรังหรือหินคลุก   หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 5.00 เมตร      
ยาว 20 เมตร

เงินอุดหนุน 
45,000

เงินอุดหนุน 
40,000

เงินอุดหนุน 
20,000

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

32 ซ่อมแซมถนนดิน ทางลงซอยสุวรรณ
เชษฐ์ หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 5.00 เมตร      
ยาว 20.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
45,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

33 ซ่อมแซมถนนดิน ทางลงซอยหมวกชม
 หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 5.00 เมตร      
ยาว 20 เมตร

เงินอุดหนุน 
45,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

34 ซ่อมแซมถนนดิน ทางลงบึงแม่โจน ใช้
วัสดุลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 5.00 เมตร      
ยาว 20 เมตร

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

35 ซ่อมแซมถนนดินซอยสุวรรณเชษฐ์     
 หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

36 ซ่อมแซมถนนดินซอยสุวรรณเชษฐ์ - 
บึงแม่โจน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,039,500

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

37 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังหรือ
หินคลุกรอบบึงแม่โจน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 1,000 เมตร

เงินอุดหนุน 
360,000

เงินอุดหนุน 
360,000

เงินอุดหนุน 
360,000

เงินอุดหนุน 
360,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

38 ซ่อมแซมถนนดินสายริมคลอง
ชลประทานพร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก
 หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 700 เมตร

เงินอุดหนุน 
210,000

เงินอุดหนุน 
210,000

เงินอุดหนุน 
210,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

39 ซ่อมแซมถนนดินสายริมน่านพร้อมลง
ลูกรังหรือหินคลุกยาว หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
    ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
240,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

40 ซ่อมแซมถนนแอ๊ดฟร้านหน้าโรงเรียน 
 -คลองชลประทาน หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 10.00 เมตร 
   ยาว 100.00 
เมตร

เงินอุดหนุน 
350,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

41 ซ่อมแซมถนนแอลฟัสติกส่ีแยกป้อม
ต้ารวจ -โรงเรียนบ้านวังกระด่ีทอง    
หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 5.00 เมตร  
    ยาว 600 เมตร

เงินอุดหนุน 
1,200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมและขยายถนน คสล.
 ทางลงบึงแม่โจนทั้ง 4 เส้น หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

43 ซ่อมแซมถนนดินน้้าน่านทิศเหนือ ใช้
วัสดุลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

กวา้ง 4.00 เมตร  
    ยาว 400 เมตร

เงินอุดหนุน 
240,000

เงินอุดหนุน 
240,000

เงินอุดหนุน 
240,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายหน้า
โรงเรียนบ้านวังกระด่ีทองด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
1,500,000

เงินอุดหนุน 
1,500,000

เงินอุดหนุน 
1,500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้้า หน้าวดัวงักระด่ีทอง 
หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของท่อระบาย ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

46 ซ้ือวสัดุพร้อมติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร   หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของสัญญาณ
ไฟจราจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

47 ทาสีอาคารกรองน้้า อาคารเก็บน้้า 
อาคารส่งน้้า อาคารควบคุมการสูบน้้า
ของระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้น้้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

48 ปา้ยบอกทางจราจร หมู่ที่ 10 เงินอุดหนุน 
50,000

ร้อยละของป้าย
บอกทางจราจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

49 เพิ่มหูช้างถนนทุกเส้นเพื่อให้ถนนเรียบ
และสะดวกในการสัญจร หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

30 ซ.ม. เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง
ทอ่ ซอยแยกการศึกษา หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

51 ก่อสร้างถนนดินด้วยวสัดุลูกรัง
หรือหนิคลุก ซอยสุวรรณเชษฐ์
ถึงบงึแม่โจน    หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

52 ก่อสร้างเหล็กกั้นทางโค้ง 3 แยก
หมู่ที่ 10 บา้นล้ี

เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละเหล็กกั้นทาง
โค้ง

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนดินด้วยวสัดุลูกรัง
หรือหนิคลุกถนนรอบบงึแม่โจน 
หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
1,000,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

54 ซ่อมแซมถนนด้วยวสัดุลูกรังหรือ
หนิคลุก ซอยฉิมสุข หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนน คสล. ทางลงฉาง
ข้าว หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

56 ก่อสร้างถนน คสล. ทางลงซอย
ฉิมสุข หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนน คสล. ทางลงซอย
สุวรรณเชษฐ์ หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
200,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนน คสล. ทางลงซอย
ประภาส (หมวกชม) หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

59 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ทระบายน้้า
พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณถนนสายริม
แม่น้้า แยกซอยการศึกษา หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
400,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 104 ครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

60 ขยายเขตประปาพร้อมซ่อมแซม
 หมู่ที่ 10

เพือ่จดัหาระบบสาธารณูปโภค
อยา่งครบครัน

1 โครงการ เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้น้้าประปา

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถังกรอง
น้้าประปา    หมู่ที่ 10

เพื่อจัดหาระบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบ
ครัน

เงินอุดหนุน 
99,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้น้้าประปา

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

62 ขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

จ้านวน 1 หมู่บา้น เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกบ้าน
วังกระด่ีทอง หมู่ที่ 10

กวา้ง 5.00 เมตร  
    ยาว 150.00 
เมตร

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

64 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงแม่
โจนโดยใช้รถแทรกเตอร์หรือ รถเกรด
เดอร์ หรือรถตักแม๊คโค หมู่ที่ 10 หมู่ที่
 6

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
รอบบงึแม่โจน

ระยะทาง 4 
กิโลเมตร  กวา้ง  
6.00 เมตร

เงินอุดหนุน 
450,000

เงินอุดหนุน 
450,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
โรงเรียน พร้อมวางท่อระบายน้้าและ
บ่อพัก หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 64 โครงการ 7,961,250 17,941,750 6,340,000 6,340,000 5,390,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการทอ่งเที่ยว
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
      - แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าพร้อม
ติดต้ังไฟฟา้รายทางบงึแม่โจน 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง
เวลากลางคืนตาม
เส้นทางคมนาคม

ยาว 300 เมตร เงินอุดหนุน 
90,000

เงินอุดหนุน 
300,000

เงินอุดหนุน 
300,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้รายทางซ.สุวรรณ
เชษฐ์-บงึแม่โจน หมู่ที่ 10

เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง
เวลากลางคืนตาม
เส้นทางคมนาคม

ยาว 100 เมตร เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟา้รายทางสะพาน
ข้ามคลอง (ซอยฉิมชุง) หมู่ที่ 10

ยาว 20 เมตร เงินอุดหนุน 
6,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟรายทาง ซอยแยก
การศึกษา หมู่ที่ 10

ยาว 500 เมตร เงินอุดหนุน 
150,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้ใช้ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

กองช่าง

รวม 4  โครงการ 126,000 150,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่อง
ในวนัส้าคัญต่างๆ หมู่ที่ 10

เพิ่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในวนัส้าคัญต่างๆ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 255  ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

2 จัดกิจกรรมวนัพฒันาหมู่บา้นใน
วนัส้าคัญต่างๆ (ปลูกต้นไม/้ท้า
ความสะอาดที่สาธารณะ)     
หมู่ที่ 10

เพิ่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในวนัส้าคัญต่างๆ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 255 ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

3 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมู่ที่ 10

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้

จ้านวน 1 กลุ่ม เงินอุดหนุน 
100,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 การรณรงค์การประหยัดพลังงาน
 หมู่ที่ 10

เพื่อลดการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมการจัดท้า
ชุมชนปลอดขยะ ภายใต้หลักการ
 3Rs และการประชารัฐ หมู่ที่ 10

เพื่อบริหารจัดการ
การคัดแยกขยะอย่าง
เปน็ระบบ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 10

เพื่อประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนทิ้งขยะ
อย่างถูกต้อง

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของครัวเรือน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 255 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ราษฎร หมู่ที่ 10

เพิ่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน 
20,000

เงินอุดหนุน 
20,000

เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ 255  ครัวเรือน

ส่วนการศึกษา

รวม 7  โครงการ 200,000 - 20,000 20,000 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แนะน้าประชาชนถึงโรค
และร่วมให้รับผิดชอบ (อสม.) หมู่ที่ 10

เพื่อส่งเสริม และดูแล
สุขภาพ

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

2 โครงการดูแลผู้สูงอายุโดย อสม.
(ติดตามออกเบี้ย) หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

3 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
สุขภาพ (อสม.) หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมปอ้งกันการขาด
สารไอโดดีนในชุมชนต้าบลย่าน
ยาว (อสม.) หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

5 โครงการชมรมผู้สูงอายุ สร้าง
รอยยิ้มใหก้ับผู้สูงอายุ (อสม.) 
หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน 
30,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

แบบ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
       - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย เพื่อสุขภาพ((3ส.)สนุก 
สุขภาพดี สามัคคีเกิด) (อสม.) 
หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

7 โครงการน้าร่องการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ(อสม.) หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

8 โครงการอบรมฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพ อสม. หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

9 โครงการอาหารปลอดภยัใน
ชุมชน หมู่ที่ 10

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน 
20,000

ร้อยละของจ้านวนผู้
ที่ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับประโยชน์
 ประมาณ 138 ครัวเรือน

ส้านักปลัด

รวม 9  โครงการ 210,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอ
บหลัก

แบบ 





























ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา



ส่วนการศึกษา







ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล  
- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล

1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 -แผนงานบรหิารงานทั่วไป

      -แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการชุมชน
ปลอดขยะภายใต๎หลักการ 3Rs และ
การประชารัฐ

เพื่อแก๎ไขปญัหาส่ิงแวดล๎อมใน
เขต อบต.ยํานยาว

ก้านัน ผ๎ูใหญํบา๎น 
ผ๎ูชํวยผ๎ูใหญํบา๎น 
สมาชิกสภา อบต.ยําน
ยาว และประชาชน
ภายในเขต อบต.ยําน
ยาว จ้านวน 60 คน

เงินอุดหนุน
 8,150

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละ
ของ

จ้านวนผ๎ูที่
ผํานการ
อบรม

ประชาชนในเขต 
อบต.ยํานยาว มีความร๎ู
 ความเข๎าใจใน
ขบวนการคัดแยกขยะ

ส้านักปลัด

2 โครงการติดต้ังมิเตอร์น้้าประปา
ภมูิภาคที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, 
โรงเรียนอนุบาล, ส้านักงาน อบต.
ยํานยาวและคําน้้าประปาภมูิภาค

เพื่อแก๎ไขปญัหาน้้าด่ืมถูกหลัก
อนามัยใหเ๎ด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
เด็กโรงเรียนอนุบาล และบคุคล
กรในส้านักงาน อบต.ยํานยําว

ติดต้ังเคร่ืองท้าน้้าด่ืม เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละ
ของ

จ้านวนผ๎ูที่
ได๎รับ

ประโยชน์

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กโรงเรียน และบุคคลกร
 อบต.ยํานยาว ได๎ด่ืมน้้าที่
สะอาดถูกหลักอนามัย

กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดท้าโปรแกรมช้าระ
คําบริการประปาของ อบต.ยํานยาว

เพื่อใหผ๎ู๎ใช๎น้้าประปามีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาในการช้าระเงินคํา
น้้าประปา

ผ๎ูใช๎น้้าประปาในเขต 
อบต.ยํานยาว จ้านวน 
6 หมูํบา๎น

เงินอุดหนุน
 60,000

เงินอุดหนุน
 60,000

เงินอุดหนุน
 60,000

เงินอุดหนุน
 60,000

ร๎อยละ
ของ

จ้านวนผ๎ูที่
ได๎รับบริการ

ท้าใหผ๎ู๎ใช๎น้้าประปามี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดเวลาใน
การช้าระเงินคํา
น้้าประปา

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล
1. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้้า ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

 -แผนงานบรหิารงานทั่วไป
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

4 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูล

คณะผ๎ูบริหาร 
ข๎าราชการพนักงาน
ทอ๎งถิ่น  ประชาชน

เงินอุดหนุน
 9,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละ
ของ

จ้านวนผ๎ูที่
ได๎รับบริการ

ประชาชนได๎รํวมเฉลิม
พระเกียรติ มีส่ืงอ
แวดล๎อมและคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส้านักปลัด

5 โครงการธนาคารน้้าใต๎ดินตาม
แนวทางพระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพยีง หมูํที่ 1- หมูํที่ 10

เพื่อสํงน้้าไปเก็บไวท๎ี่ชั้นน้าบาดาล
 ขนาดและความลึกของบอํขึ้นอยูํ
กับสภาพและชั้นดินของแตํละ
พื้นที่

ขุดบอํใหลึ๎กถึงชั้นหนิ
อุ๎มน้้าจากนั้นใสํยาง
รถยนต์เพื่อปอูงกัน
ขอบบอํพงัทะลาย 
กวา๎ง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละ
ของ

จ้านวนผ๎ู
ได๎รับ

ประโยชน์

แก๎ไขปญัหาน้้าทวํมขัง
 แก๎ไขปญัหาพื้นที่แหง๎
แล๎ง ชํวยเพิ่มระดับน้้า
ใต๎ดินน้้าบาดาล

กองชําง

รวม 4  โครงการ - 107,150 230,000 230,000 230,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข๎มแข็ง

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข๎มแข็งและการทอํงเที่ยว
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์/ 
วนัครอบครัวหมูํที่ 1-10

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของท๎องถิ่น

จ้านวน 10 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,780 
ครัวเรือน

กอง
การศึกษา

2 โครงการคําใช๎จํายในการเข๎ารํวมวันเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 
ครัวเรือน

กอง
การศึกษา

3 โครงการจดังานประเพณีการแขงํขนัเรือยาวชิงถว๎ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษา

4 โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีการ
แขํงขันเรือยาวประจ้าปีวัดทําหลวงฯ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษา

5 โครงการสํงเสริมและอนุรักษว์นั
ส้าคัญทางศาสนา หมูํที่ 1-10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษา

6 โครงการของบสนับสนุนวนัสงกรานต์
และวนัส้าคัญ หมูํที่ 1-10

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม
ทอ๎งถิ่น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษา

7 โครงการอุดหนุนจัดงานสงกรานต์ 
สรงน้้าพอํปูุบชูาศาลหลักเมืองพจิิตร

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 คน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข๎มแข็ง

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข๎มแข็งและการทอํงเที่ยว
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

8 โครงการคําใช๎จํายในการจัดงานตําง ๆ
 ซ่ึงเปน็วนัส้าคัญทางราชการ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษา

9 โครงการจัดร้ิวขบวนถวายดอกบวังาน
นมัสการหลวงพอํเพชร ณ วดัทาํหลวง

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม
และสํงเสริมการทอํงเที่ยว

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 คน

กอง
การศึกษา

10 โครงการปกปอูงเทดิทนูสถาบนั จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 คน

กอง
การศึกษา

11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 คน

กอง
การศึกษา

12 โครงการจัดงานแขํงขันกีฬา
ตํอต๎านยาเสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

กองการศึกษา

13 โครงการจัดงานแขํงขันกีฬาสร๎าง
ความปรองดองและสมานฉันท์

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข๎มแข็ง

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข๎มแข็งและการทอํงเที่ยว
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

14 โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬาทอ๎งถิ่นสัมพนัธ์

เพื่อสํงเสริมการออกก้าลังกาย
และเลํนกีฬา

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

กองการศึกษา

15 โครงการสํงเสริมและพฒันาศักยภาพ
ด๎านกีฬาของเยาวชน หมูํที่ 1-10

เพื่อสํงเสริมการออกก้าลังกาย
และเลํนกีฬา

จ้านวน 2 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

เยาวชนเข๎ารํวม
กิจกรรมประมาณ 500
 คน

ส้านักปลัด

รวม 15  โครงการ 1,055,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      - แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการจ๎างเหมารถรับสํงเด็กยากจน
 ยากไร๎  ด๎อยโอกาส

สงเคราะห์เด็กนักเรียนที่อยูํใน
ครอบครัวยากจน ยากไร๎ ด๎อยโอกาส 
และประสบปัญหาในการเดินทางมา
เรียน

จ้านวน 40 คน เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000 ร๎อยละของ

จ้านวน
ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

เด็กนักเรียนที่อยูํใน
ครอบครัวยากจน ยากไร๎ 
ด๎อยโอกาส ได๎รับการดูแล
และชํวยเหลือ

กองการศึกษา

2 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อจัดหาอาหารกลางวนั จ้านวน 3 โรงเรียน เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กได๎รับอาหาร
กลางวนัทั้ง 3 โรงเรียน

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม) จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กได๎รับอาหารเสริม
(นม) 3 โรงเรียน

กองการศึกษา

4 เคร่ืองเลํนพฒันาการเด็กของโรงเรียน
อนุบาล อบต.ยํานยาว

เงินอดุหนนุ
 2,000,000

เงินอดุหนนุ
 2,000,000

เงินอดุหนนุ
 2,000,000

เงินอดุหนนุ
 2,000,000

เงินอดุหนนุ
 2,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน์    50 คน

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
(ป ี2561,2562,2563,2564)

เงินอดุหนนุ
 5,000,000

เงินอดุหนนุ
 5,000,000

เงินอดุหนนุ
 5,000,000

เงินอดุหนนุ
 5,000,000

เงินอดุหนนุ
 5,000,000 ร๎อยละของ

จ้านวนเด็ก
นักเรียน

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์   50 คน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมและคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      - แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

6 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายใหศู๎นย์
เด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต้าบลยําน
ยาว (ป ี2561,2562,2563,2564)

เงินอดุหนนุ
 7,000,000

เงินอดุหนนุ
 7,000,000

เงินอดุหนนุ
 7,000,000

เงินอดุหนนุ
 7,000,000

เงินอดุหนนุ
 7,000,000 ร๎อยละของ

จ้านวนเด็กเล็ก 
อบต.ยาํนยาว

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์50 คน

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานวนัเด็กแหงํชาติ เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็กเขา๎
รํวมกจิกรรม

เยาวชนเข๎ารํวม
กิจกรรมประมาณ 200
 คน

กองการศึกษา

8 จัดซ้ือเคร่ืองถํายเอกสาร จ้านวน 1 เคร่ือง เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็กเขา๎
รํวมกจิกรรม

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์50 คน

กองการศึกษา

รวม 8  โครงการ 16,330,000 16,230,000 16,330,000 16,330,000 16,330,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
 หมูํที่ 1-10

เพื่อใหช๎ุมชนมีความร๎ูความเข๎าใจ
เร่ืองยาเสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

2 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผ๎ูปวุย
เบาหวานของโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต้าบลยํานยาว

เพื่อใหป๎ระชาชนตระหนักร๎ู
แนวทางดูแลสุขภาพ

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูปุวย

เบาหวาน

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

3 โครงการพฒันาโรงเรียนสํูมาตรฐาน
แหลํงเรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพยีง

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

4 โครงการศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

5 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

เงินอุดหนุน
 29,700

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

6 โครงการปอูงกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก

เงินอุดหนุน
 69,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

7 โครงการปอูงกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบา๎

เงินอุดหนุน
  5,000

เงินอุดหนุน
  5,000

เงินอุดหนุน
  5,000

เงินอุดหนุน
  5,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

8 โครงการคัดกรองเบาหวานและความ
ดัน หมูํที1่-10

เงินอุดหนุน
  20,000

เงินอุดหนุน
  20,000

เงินอุดหนุน
  20,000

เงินอุดหนุน
  20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูปุวย
เบาหวานและ

ความดัน

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

9 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าด่ืม
สะอาดส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, 
โรงเรียนอนุบาล อบต.ยํานยาว และ
ส้านักงาน อบต.ยํานยาว

เพื่อใหน๎ักเรียน พนักงาน ลูกจ๎าง 
และประชาชนได๎ใช๎น้้าอุปโภค 
บริโภคที่สะอาด

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าด่ืม
 จ้านวน 3 จุด

เงินอุดหนุน
  200,000

เงินอุดหนุน
  200,000

เงินอุดหนุน
  200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูได๎รับ

ประโยชน์

นักเรียน, พนักงาน
ลูกจ๎างและประชาชน  
  มีสุขภาพดี

ส้านักปลัด

10 ซํอมแซมเคร่ืองกรองน้้าเปล่ียนใส๎
กรอง ล๎างใส๎กรอง

เพื่อยืดอายุเคร่ืองกรองน้้าใหใ๎ช๎
งานได๎ยาวนานขึ้น

ซํอมแซมเคร่ืองกรองน้้า
เปล่ียนใส๎กรอง ล๎างใส๎กรอง
 ฯลฯ

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูได๎รับ

ประโยชน์

ส้านักปลัด

11 ของบสนับสนุนจัดซ้ือต๎ูยาสามัญ
ประจ้าหมูํบา๎น

จ้านวน 10 หมูํบา๎น เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางสันติสุขและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 -แผนงานสาธารณสุข
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

12 โครงการรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 21,333

เงินอุดหนุน
 5,000

เงินอุดหนุน
 5,000

เงินอุดหนุน
 5,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ผ๎ูปกครองและเด็กนักเรียน 
เข๎ารํวมกิจกรรมจ้านวน 
100 คน

กองการศึกษา

13 โครงการเยาวชนไทยรํวมใจต๎านเอดส์ เพื่อเยาวชนไทยร๎ูเทาํทนัโรคเอดส์ จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเยาวชน
เขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์ 
10 หมูํบ๎าน

ส้านักปลัด

14 โครงการสํงเสริมและพฒันาศักยภาพ
ด๎านกีฬาของเยาวชน หมูํที่ 1-10

เพื่อสํงเสริมการออกก้าลังกาย
และเลํนกีฬา

จ้านวน 2 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

เยาวชนเข๎ารํวมกิจกรรม
ประมาณ 500 คน

ส้านักปลัด

15 โครงการจัดซ้ือวสัดุไฟฟาู พลังงาน
แสงอาทติย์ เสาไฟฟาู หลอดไฟ LED,
 แผงโซลําเซล พร๎อมติดต้ัง

เพื่อปอูงกันอุบติัเหตุและปอูงกัน
โจรขโมยวิง่ราวทรัพย์สินของ
ประชาชน

จ้านวน 7 จุด ดังนี้           
   -ปี 2563  ติดต้ัง 3 จุด   
 หมูํที่ 6 หมูํที่ 7 หมูํที่ 8    
    - ปี 2564 ติดต้ัง 3 จุด 
หมูํที่ 6 หมูํที่ 7 หมูํที่ 8     
      - ปี 2565  ติดต้ัง 1 
จุด หมูํที่ 10

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูได๎รับ

ประโยชน์

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้งประมาณ 3,000 คน

กองชําง

16 โครงการอบรมปอูงกันโรคระบาดตํางๆ เพื่อปอูงกันโรคติดตํอ จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง 10 หมูํบ๎าน

ส้านักปลัด

รวม 16  โครงการ 590,033 110,000 875,000 875,000 875,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางสันติสุขและยั่งยืน

3. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)       2561

      (บาท)
      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจํายเปน็เงินส้าหรับสนับสนุน
สวสัดิการทางสังคมใหแ๎กํผ๎ูพกิาร

จ้านวน 300 คน เงินอุดหนุน
 3,000,000

เงินอุดหนุน
 3,000,000

เงินอุดหนุน
 3,000,000

เงินอุดหนุน
 3,500,000

เงินอุดหนุน
 4,000,000 ร๎อยละของ

จ้านวนคนพิการ

ผ๎ูพกิารได๎รับประโยชน์
จ้านวน 300 คน

ส้านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ เพื่อจํายเป็นเงินส้าหรับสนับสนุนการ
สร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผ๎สูงอายุ

จ้านวน 1,400 คน เงินอุดหนุน
 8,700,000

เงินอุดหนุน
 8,700,000

เงินอุดหนุน
 

10,200,00

เงินอุดหนุน
 

12,000,00

เงินอุดหนุน
 

13,000,00

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูสูงอายุ

ผ๎ูสูงอายุได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 
1,400 คน

ส้านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส์ เพื่อจํายเปน็เงินเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส์

จ้านวน 20 คน เงินอุดหนุน
 60,000

เงินอุดหนุน
 60,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูปุวย

เอดส์

ผ๎ูปวุยเอดส์ได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 20 
คน

ส้านักปลัด

4 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี
 และผ๎ูด๎อยโอกาส

เพื่อชํวยชํวยเหลือผ๎ูด๎อยโอกาส จ้านวน 100 คน เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวน เด็ก 
สตรี และ

ผ๎ูด๎อยโอกาส

ผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 100
 คน

ส้านักปลัด

6 โครงการเงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จ
บ้านาญข๎าราชการสํวนทอ๎งถิ่น (กบท.)

เพื่อเปน็หลักประกันและสร๎าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 160,000

เงินอุดหนุน
 160,000

เงินอุดหนุน
 160,000

เงินอุดหนุน
 160,000

เงินอุดหนุน
 160,000

ร๎อยละของ
จ้านวนราชการ

บ้าเหน็จ บ้านาญ

ข๎าราชการได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 30 
คน

ส้านักปลัด

7 โครงการเงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม

เพื่อเปน็หลักประกันในการท้างาน จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 140,000

เงินอุดหนุน
 140,000

เงินอุดหนุน
 140,000

เงินอุดหนุน
 140,000

เงินอุดหนุน
 140,000

ร๎อยละของ
จ้านวนพนักงาน

จา๎ง

พนักงานจ๎างได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 30 
คน

ส้านักปลัด

รวม 7  โครงการ 12,110,000 12,110,000 12,110,000 12,110,000 12,110,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1 การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการเผาขยะ เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
ปริมาณขยะ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

2 ซํอมแซมเตาเผาขยะ เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
ปริมาณขยะ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

3 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในที่ท้าการ อบต. จ้านวน 1 แหงํ เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

4 โครงการปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะ
มูลฝอย

เงิน
อุดหนุน
500,000

เงิน
อุดหนุน
500,000

เงิน
อุดหนุน
500,000

เงิน
อุดหนุน
500,000

ร๎อยละของ
ปริมาณขยะ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

5 โครงการสํงเสริมอนุรักษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
แหลํงทอํงเที่ยว พฒันาและปรับปรุง
ภมูิทศัน์ในชุมชน

เงิน
อุดหนุน
30,000

เงิน
อุดหนุน
30,000

เงิน
อุดหนุน
30,000

เงิน
อุดหนุน
30,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

รวม 5  โครงการ 600,000 230,000 380,000   380,000   380,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การบริหารจัดการน้้า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 ปรับปรุงซํอมแซมระบบสถานีสูบน้้า จ้านวน4แหงํ เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

2 ปรับปรุงและซํอมแซมระบบประปา
อบต.

เพื่อใหม๎ีน้้าด่ืมที่สะอาด จ้านวน 6 แหงํ เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

3 ซํอมแซมระบบประปาของ อบต.  หมูํ
ที่ 4 ,5, 6 ,7 ,8 และ 10

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

4 จัดท้าโปรแกรมประปา  เงิน
อุดหนุน
50,000

 เงิน
อุดหนุน
50,000

 เงิน
อุดหนุน
50,000

 เงิน
อุดหนุน
50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  

ครัวเรือน

กองคลัง

รวม 4  โครงการ 2,550,000 - 2,550,000 2,550,000 2,550,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในที่ท้าการ อบต.

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ออกก้าลังกาย จ้านวน 10 แหงํ เงินอุดหนุน
 800,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 1,000 
ครัวเรือน

กองชําง

2 โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอ
กระจายขําว อบต.ยํานยาว

ซํอมแซมเสาหอกระจายขําว
เคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ อื่นๆ

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

3 ปรับปรุงและซํอมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ จ้านวน1แหงํ (ฝ.99)

ใหเ๎ปน็ที่อบรมและจัดประชุม
ส้าหรับหนํวยงานอื่นและ
ประชาชน

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

4 กํอสร๎างพพิธิภณัฑ์ชาวนาและ
เคร่ืองมือพื้นบา๎น

เพื่อใหป๎ระชาชนมีแหลํงเรียนร๎ู
ด๎านวฒันธรรมทอ๎งถิ่น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

5 กํอสร๎างโรงยิม เพื่อใหผ๎ู๎บริหาร ส.อบต. 
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 5,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

6 กํอสร๎างปอูมยาม เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

7 กํอสร๎างลานกีฬา จ้านวน1แหงํ เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

8 กํอสร๎างหอ๎งน้้าภายใน อบต. เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

9 โครงการปรับปรุงซํอมแซมตํอเติม 
อาคารสถานที่

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

10 ซํอมแซมและปรับปรุงหอ๎งน้้าอาคาร
ส้านักงาน และหอประชุมภายในอบต.

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

11 ทาสีอาคารส้านักงาน เงินอุดหนุน
 400,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

12 ปรับปรุงและซํอมแซมสนามกีฬา อบต. เพื่อใหผ๎ู๎บริหาร ส.อบต. 
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

13 ปรับปรุงและซํอมแซมหอ๎งท้างาน
นายก อบต.

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

14 โครงการสร๎างที่จอดรถคนพกิาร เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนคนพิการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 30  
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

15 โครงการสร๎างหอ๎งน้้าคนพกิาร เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนคนพิการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 30  
ครัวเรือน

ส้านักปลัด

16 ปรับปรุงอาคารรถน้้า เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนรถน้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

17 ปาูยชื่อ อบต. เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

ร๎อยละของ
จ้านวนปูาย

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

18 สร๎างหอ๎งน้้าภายในอาคาร เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000 ร๎อยละของ

จ้านวนหอ๎งน้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

19 กอํสร๎างหอ๎งเกบ็ของ หอ๎งอเนกประสงค์ 
หอประชุมอเนกประสงค์

จ้านวน 1แหงํ เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งเกบ็

ของ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน ์10 หมูํบา๎น

กองชําง

20 โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผ๎ูสูงอายุและคนพิการ ต.ยํานยาว

จ้านวน 1 กจิกรรม เงินอดุหนนุ
 300,000

เงินอดุหนนุ
 300,000

เงินอดุหนนุ
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ผ๎ูสูงอายุและคนพกิาร
ได๎รับประโยชน ์1,000 
คน

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

21 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อเปน็โรงเรียนประถม

เพื่อจัดใหม๎สีถานศึกษาในการ
รองรับนกัเรียนระดับประถมศึกษา

ซํอมแซมอาคารตามแบบ
แปลนของ อบต.ยํานยาว

เงินอดุหนนุ
 200,000

เงินอดุหนนุ
 200,000

เงินอดุหนนุ
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

นกัเรียนได๎รับประโยชน ์
200 คน

กองชําง

22 โครงการกํอสร๎างศูนย์การเรียนการ
สอน(กศน.)ของ อบต.ยํานยาว

เพื่อสํงเสริมพฒันาความร๎ูและ
เพิ่มประสิทธภิาพ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 100
 คน

กองชําง

23 ติดต้ังกล๎องวงจรปดิบริเวณถนนหน๎า 
อบต.และบริเวณใกล๎เคียง

ไมํน๎อยกวาํ10 จุด เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนกล๎อง

วงจรปิด

นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 100
 คน

กองชําง

24 กํอสร๎างหอ๎งเก็บของ หอ๎ง
อเนกประสงค์ หอประชุมอเนกประสงค์

จ้านวน 1แหงํ เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งเกบ็

ของ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 10 หมูํบา๎น

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

25 กํอสร๎างสระน้้า บริเวณศูนย์ประถมวยั จ้านวน 1 แหงํ เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนสระน้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 10 หมูํบา๎น

กองชําง

26 วางทอํระบายน้้า ภายใน อบต.ยํานยาว จ้านวน 1 จุด เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนทํอ
ระบายน้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 1,000 คน

กองชําง

27 กํอสร๎างร้ัวบริเวณพื้นที่ อบต. เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนร้ัว

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

28 ตํอเติมหอ๎งคลัง เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งคล๎ง

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองคลัง

29 ตํอเติมอาคารสถานศึกษา อบต.ยํานยาว ตํอเติมอาคารตามแบบ
แปลนของ อบต.

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งเกบ็

ของ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

30 ปรับปรุงซํอมแซมอาคารห๎องประชุมสภา เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎ง
ประชุมสภา

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

31 กํอสร๎างถนน คสล.ภายในที่ท้าการ 
อบต. จ้านวน1แหงํ

เพื่อพฒันาเส๎นทางคมนาคมให๎
สะดวก

เงินอุดหนุน 
392,000

เงินอุดหนุน 
392,000

เงินอุดหนุน 
392,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบ๎าน

กองชําง

32 ขยายถนนดินพร๎อมลงลูกรัง เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูใช๎สัญจร

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบ๎าน

กองชําง

33 กํอสร๎างโรงจอดรถ  เงินอุดหนุน 
300,000

 เงินอุดหนุน 
300,000

 เงินอุดหนุน 
300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบ๎าน

กองชําง

34 กํอสร๎างลาน คสล.เอนกประสงค์ เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

เงินอุดหนุน 
500,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบ๎าน

กองชําง

35 ทาสีอาคารควบคุมการสูบน้้าของ
ประปาบาดาลภายใน อบต.ยํานยาว

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนผ๎ูได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ575
ครัวเรือน

กองชําง

36 ซํอมแซมสถานีสูบน้้า จ้านวน 4 สถานี เงินอุดหนุน 
1,000,000

เงินอุดหนุน 
1,000,000

เงินอุดหนุน 
1,000,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบ๎าน

กองชําง

37 โครงการปรับปรุงซํอมแซมระบบทอํ
เมนสํงน้้าประปา (หมูํที่ 4 - 8 และ
หมูํที่ 10)

 เงินอุดหนุน 
500,000

 เงินอุดหนุน 
500,000

 เงินอุดหนุน 
500,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบ๎าน

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

38 สร๎างหอ๎งน้้าภายในอาคาร เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

39 เปล่ียนระบบกรองน้้าประปา อบต. จ้านวน 6แหงํ เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎น้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

40 ต้ังเสาสูงวทิยุ อพปร. จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

41 หลังคามุงด๎วยสแลมบริเวณทางเดิน
ระหวาํงตัวอาคารเรียนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อที่จะใช๎สถานที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหก๎ับเด็ก

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000 ร๎อยละของ

จ้านวนหลังคา

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์50 คน

กองการศึกษา

42 กํอสร๎างหอ๎งชําง เงินอุดหนุน
 800,000

เงินอุดหนุน
 800,000

เงินอุดหนุน
 800,000 ร๎อยละของหอ๎ง

ชําง

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

43 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข๎าออกยํานยาว

กวา๎ง 4.00  เมตร       
 ยาว  300 เมตร

เงินอุดหนุน
 640,000

เงินอุดหนุน
 640,000

เงินอุดหนุน
 640,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎สัญจร

ประชาชนผ๎ูได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ
575ครัวเรือน

กองชําง

44 กํอสร๎าง คสล. ภายใน อบต.ยํานยาว กวา๎ง 4.00  เมตร       
 ยาว  500 เมตร

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎สัญจร

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

45 ซํอมแซมหอ๎งน้้าอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

 เงิน
อุดหนุน 
500,000

 เงิน
อุดหนุน 
500,000

 เงิน
อุดหนุน 
500,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

46 ซํอมแซมหอ๎งน้้าหลังหอประชุม อบต.
ยํานยาว

ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

47 กํอสร๎างร้ัว คสล. อบต.ยํานยาว ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000 ร๎อยละของ

จ้านวนร้ัว คสล.

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

48 วางทอํระบายน้้าพร๎อมบอํพกัภายใน 
อบต.ยํานยาว

ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนทํอ
ระบายน้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

49 โรงจอดรถ อบต.ยํานยาว ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 700,000

เงินอุดหนุน
 700,000

เงินอุดหนุน
 700,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎สัญจร

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

50 หอ๎งเก็บของพสัดุ กวา๎ง 6.00  เมตร       
 ยาว  300 เมตร

เงินอุดหนุน
 640,000

เงินอุดหนุน
 640,000

เงินอุดหนุน
 640,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งเกบ็

ของพัสดุ

ประชาชนผ๎ูได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ
575ครัวเรือน

กองชําง

51 ซํอมแซมถนน คสล. ภายใน อบต.
ยํานยาว

กวา๎ง 4.00  เมตร       
 ยาว 800 เมตร

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูใช๎สัญจร

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองคลัง

52 โครงการปรับปรุงสนามฟตุบอล 
ภายใน อบต.ยํานยาว

ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

53 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

เงินอุดหนุน
 1,000,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

54 โครงการทาสีอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

 เงิน
อุดหนุน 
600,000

 เงิน
อุดหนุน 
600,000

 เงิน
อุดหนุน 
600,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

55 โครงการขยายหอ๎งอาคาร
เอนกประสงค์ เพื่อใช๎เปน็หอ๎ง
ออกแบบและประมาณ

ตามแบบแปลนที่ อบต.
ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 600,000

เงินอุดหนุน
 600,000

เงินอุดหนุน
 600,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

56 โครงการจัดซ้ือรถกระเช๎า เพื่อใช๎ซํอมแซมไฟฟาู  ภายในเขต
 อบต.ยํานยาว

เงินอุดหนุน
 2,500,000

เงินอุดหนุน
 2,500,000

เงินอุดหนุน
 2,500,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

57 ท้าซิงค์ล๎างจาน 3 ชํองของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

จ้านวน 1 จุด เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนซิงค์ล๎าง

จาน

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์   50 คน

กองการศึกษา

58 กํอสร๎างหอ๎งน้้า ส้าหรับเด็กนักเรียน 
ของสถานศึกษาองค์การบริหารสํวน
ต้าบลยํานยาว

จ้านวน 80 คน เงินอุดหนุน
 200,000 ร๎อยละของ

จ้านวนหอ๎งน้้า

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์   50 คน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

59 กํอสร๎างที่แปรงฟนัเด็กนักเรียน ของ
สถานศึกษาองค์การบริหารสํวนต้าบล
ยํานยาว

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนทีแ่ปรง

ฟัน

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์   50 คน

กองการศึกษา

60 กํอสร๎างร้ัวกั้นรอบสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาองค์การบริหารสํวนต้าบล
ยํานยาว

เพื่อความปลอดภยัของเด็ก
นักเรียน

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 300,000 ร๎อยละของ

จ้านวนร้ัวกัน้

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์ 50 คน

กองการศึกษา

61 กํอสร๎างโรงอาหาร ของสถานศึกษา
องค์การบริหารสํวนต้าบลยํานยาว

จ้านวน 80 คน เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000

เงินอุดหนุน 
200,000 ร๎อยละของ

จ้านวนนักเรียน

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์   50 คน

กองการศึกษา

62 กั้นหอ๎งศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (กั้นหอ๎ง
เรียนใหเ๎ปน็สัดสํวนเพื่อแบงํระดับชํวง
วยัใหก๎ับเด็กปฐมวยัและจัด
ประสบการณ์เรียนการสอน)

เงินอุดหนุน
 100,000 ร๎อยละของ

จ้านวนกัน้หอ๎ง

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

63 โครงการกํอสร๎างที่แปรงฟนัส้าหรับ
เด็กปฐมวยั ของศูนย์เด็กเล็ก

เพื่อจัดใหม๎ีสถานที่ในการแปรง
ฟนัส้าหรับเด็ก

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนทีแ่ปรง

ฟัน

นักเรียนใช๎ประโยชน์ 
ประมาณ 200 คน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

64 ตํอเติมอาคารเรียนหลังเดิม เชํน 
หลังคาทางเดิน กันสาดบริเวณที่
แปรงฟนั ตํอเติมหอ๎งเพื่อจัดท้าหอ๎ง
จัดประสบการณ์ หอ๎งคอมพวิเตอร์ 
หอ๎งสมุด หอ๎งครัว ฯลฯ ป ี
2561,2562,2563,2564 ของ
สถานศึกษาองค์การบริหารสํวนต้าบล
ยํานยาว

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

ผ๎ูบริหาร ข๎าราชการและ
สมาชิกอบต.ได๎รับ
ประโยชน ์   50 คน

กองการศึกษา

65 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลํนของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.

จ้านวน 3 โรงเรียน เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์ 100 คน

กองชําง

66 โครงการกํอสร๎างหอ๎งน้้าครู เพื่อจัดใหม๎ีระบบสาธารณูปโภค  
  อยํางครบครัน

เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งน้้าครู

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

67 โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์
เพื่อจัดท้าศูนย์เรียนร๎ูเด็กปฐมวยั

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000 ร๎อยละของ

จ้านวนนักเรียน

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

68 ปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งน้้าภายใน
โรงเรียน อนุบาล อบต.

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งน้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

69 ปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งน้้าภายในศูนย์
เด็กเล็ก

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

70 กํอสร๎างอาคารเรียนของสถานศึกษา 
อบต.ยํานยาว

เงินอุดหนุน
 

10,000,00

เงินอุดหนุน
 

10,000,00

เงินอุดหนุน
 

10,000,00

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งน้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

71 โครงการซํอมแซมอาคารของ
สถานศึกษา อบต.ยํานยาว

เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมตํางๆ   
 ของ อบต.

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

72 ซํอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนอนุบาล อบต.
ยํานยาว

เงินอุดหนุน
 500,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000 ร๎อยละของ

จ้านวนนักเรียน

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

73 ปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งน้้าภายใน
สถานศึกษา อบต.ยํานยาว

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งน้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

74 ตํอเติมหอ๎งครัวของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งครัว

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

75 กํอสร๎างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.
ยํานยาว

กํอสร๎างอาคารตาม
แบบแปลนของ อบต.

เงินอุดหนุน
 1,500,000

ร๎อยละของ
จ้านวนนักเรียน

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

76 กํอสร๎างหอ๎งน้้านักเรียน 4 หอ๎ง เพื่อใหม๎ีหอ๎งน้้าเพยีงพอตํอ
จ้านวนนักเรียน

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 800,000

เงินอุดหนุน
 800,000

เงินอุดหนุน
 800,000

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งน้้า

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

77 กํอสร๎างที่พกัผ๎ูปกครอง ซ๎ุมนั่งรอ
ผ๎ูปกครองมารับนักเรียน

เพื่อใหบ๎ริเวณโรงเรียน นําอยูํ 
และสวยงาม

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

78 กํอสร๎างหลังคา สนามฟตุซอล เพื่อสํงเสริมใหน๎ักเรียนอยากเลํน
กีฬามากขึ้น

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 2,800,000

เงินอุดหนุน
 2,800,000

เงินอุดหนุน
 2,800,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

79 ปหูญ๎าเทยีมสนามฟตุบอล เพื่อใหบ๎ริเวณสนามโรงเรียน นํา
อยูํ และสวยงาม

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 420,000

เงินอุดหนุน
 420,000

เงินอุดหนุน
 420,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

80 กํอสร๎างเสาธงหน๎าอาคารหลังใหมํ เพื่อใหบ๎ริเวณสนามโรงเรียน นํา
อยูํ และสวยงาม

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเสาธง

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

81 กํอสร๎างโรงจอดรถโรงเรียน เพื่อใหม๎ีที่จอดรถเปน็ระเบยีบ
เรียบร๎อย

ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาว ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 490,000

เงินอุดหนุน
 490,000

เงินอุดหนุน
 490,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองการศึกษา

82 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูต๎นตะเคียน 
400 ป)ี

เพื่อสนองแนวพระราชด้าริ และ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 
คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ อบต.ยํานยา
 ก้านัน ผ๎ูใหญํบา๎น 
ประชาชนผ๎ูสนใจ

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

ส้านักปลัดฯ

83 โครงการกํอสร๎างหอกระจํายขําว 
อบต.ยํายาว

เพื่อกํอสร๎างหอกระจายขําว 
อบต.ยํานยาว

กํอสร๎างหอกระจายขําว
 ตามแบบแปลนของ 
อบต.ยํานยาวก้าหนด

เงินอุดหนุน
 450,000

เงินอุดหนุน
 450,000

ร๎อยละของผ๎ู
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนใช๎ประโยชน์
 ประมาณ 127  
ครัวเรือน

กองชําง

รวม 83  โครงการ 19,772,000 13,770,000 17,410,000 17,510,000 16,960,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารแบะบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล
      -แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการปอูงกันและแก๎ไขปญัหา
อัคคีภยัและมลพษิ

เพื่อใหป๎ระชาชนในพื้นที่ร๎ูวธิใีน
การปอูงกันอัคคีภยั

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

2 โครงการปอูงกนัความปลอดภยับนทอ๎งถนนเพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบนทอ๎งถนน จ้านวน 1 โครงการ เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

เงินอดุหนนุ
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชนท์ั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านกัปลัด

3 โครงการจัดซ้ือชุด/วสัดุ อปพร. จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวน อปพร.

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 1,000 คน

ส้านักปลัด

รวม 3  โครงการ 140,000 - 140,000 140,000 140,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพ สันติสุขอยํางยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การเสริมสร๎างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอยํางสันติสุขและยั่งยื่น
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมอาชีพผ๎ูสูงอายุ เพื่อพฒันาศักยภาพ
ตลาดแรงงานภาคเกษตร

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูสูงอายุ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
1,000 คน

ส้านักปลัด

2 โครงการพาเยาวชนเข๎าวดั เพื่อสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเยาวชน
และผ๎ูสูงอายุ

กองการศึกษา

3 โครงการเยาวชนไทยต๎านภยัเอดส์ จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเยาวชน

กองการศึกษา

4 โครงการอินเตอร์เน็ตต้าบลและที่อําน
หนังสือ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

กองการศึกษา

5 โครงการชี้แจงความเข๎าใจ เพื่อสร๎าง
ทศันคติและจิตส้านึกที่ดีมาในการอยูํ
อยํางสมานฉันท์

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

6 โครงการสํงเสริมการมสํีวนรํวมระหวําง
องค์กรเครือขํายด๎านสิทธิมนษุยชนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ในการสํงเสริมและค๎ุมครองสิทธิมนษุยชน

เงินอดุหนนุ
 20,000

เงินอดุหนนุ
 20,000

เงินอดุหนนุ
 20,000

เงินอดุหนนุ
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

7 โครงการเปดิโอกาสใหป๎ระชาชนมสํีวน
รํวมในการตรวจสอบการใช๎อ้านาจรัฐที่
กระทบตํอสิทธิมนษุยชน

เพื่อใหค๎วามร๎ูความเข๎าในเร่ืองสิทธิ
มนษุยชน

เงินอดุหนนุ
 10,000

เงินอดุหนนุ
 10,000

เงินอดุหนนุ
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านกัปลัด

8 โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อสํงเสริมพฒันาความร๎ูและ
เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ผ๎ูบริหาร ส.อบต. 
พนักงาน ลูกจ๎าง และ
ประชาชนได๎รับการ
อบรมเสริมความร๎ู
เพิ่มขึ้น

ส้านักปลัด
 กองคลัง  
    กองชําง
    กอง
การศึกษา9 โครงการจัดท้าหอ๎งน้้าส้าหรับคนพกิาร

 เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน
เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคม
อาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000 ร๎อยละของ

จ้านวนหอ๎งน้้า

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 30 คน

กองชําง

10 โครงการอบรมเยาวชนวยัใสและ
ประชาชนรํวมใจต๎านยาเสพติด

เพื่อใหป๎ระชาชนมีความร๎ูด๎านภยั 
     ยาเสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนเยาวชน

นักเรียนได๎รํวม
กิจกรรม 200 คน

ส้านักปลัด

11 อบรมปุ๋ยส่ังตัด  เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองชําง

12 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 650,000

เงินอุดหนุน
 650,000

เงินอุดหนุน
 650,000

ร๎อยละของ
จ้านวน

ผ๎ูใช๎บริการ

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

13 โครงการฝึกอบรมใหป๎ระชาชนมีสํวน
รํวมในการพฒันาทอ๎งถิ่น

เพื่อใหป๎ระชาชนมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษท์รัพยากรทอ๎งถิ่น

จ้านวน 1 กิจกรรม
เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

14 โครงการพฒันาการบริการงานของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล (การจัดท้า
แผนพฒันา อบต. ยํานยาว) แผน
ชุมชน และแผนประกันสุขภาพ

จ้านวน 1 กิจกรรม

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

15 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผ๎ู๎บริหาร ส.อบต. 
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง มีคุณธรรม 
จริยธรรม

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ผ๎ูบริหาร ส.อบต. 
ข๎าราชการ ลูกจ๎างเข๎า
รํวมกิจกรรม 50 คน

ส้านักปลัด

16 โครงการพฒันาระดับชีวติเด็กสตรี
และผ๎ูด๎อยโอกาส

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

เด็ก สตรี และ
ผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับการ
ดูแลทั้ง 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

17 โครงการสํงเสริมความมั่นคงและ
พฒันาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ผ๎ูสูงอายุได๎รับการดูแล
ทั้ง 10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

18 โครงการชี้แจงความเข๎าใจ เพื่อสร๎าง
ทศันคติและจิตส้านึกที่ดีงามในการอยูํ
รํวมกันอยํางสมานทฉ์ันท์

จ้านวน 1 กิจกรรม
เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์
ทั้ง  10 หมูํบา๎น

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

19
โครงการปอูงกันและแก๎ไขปญัหายา
เสพติด

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

20 โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพยีง
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 15,000
เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

21 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 30,000
เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

22
โครงการจัดอบรมการปอูงกันการติด
เชื้อเอดส์(HIV)กลํุมเด็กและเยาวชน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

23 กองทนุแมํของแผํนดิน
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 24,000
เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

24
โครงการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภบิาล

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

25
โครงการสํงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปอูงกันการทจุริต

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
      -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

26
โครงการปลูกผักริมร้ัว เงินอุดหนุน

 5,000
เงินอุดหนุน

 5,000
เงินอุดหนุน

 5,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

27
โครงการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ตาม
แนวเสรษฐกิจพอเพยีง

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

28 โครงการพาน๎องทอํงธรรมะ
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 15,000
เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

29
โครงการสร๎างภมูิค๎ุมกันทางสังคมให๎
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น      (กิจกรรม "โตไปไมํโกง")

จ้านวน 1 กิจกรรม
เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

30

โครงการสร๎างภมูิค๎ุมกันทางสังคมให๎
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น      (กิจกรรม "สํงเสริมการ
เรียนร๎ูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง")

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

31
โครงการรณรงค์ปอูงกันและ
ปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชั่น

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

32

โครงการ อบต.พบประชาชน การจัด
เวทปีระชาคม จัดท้าแผนพฒันา 
อบต.อยํางมีสํวนรํวม

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 500 คน

ส้านักปลัด

33
โครงการสํงเสริมอาชีพผ๎ูพกิารหรือ
ผ๎ูดูแลและผ๎ูยากไร๎

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 230 คน

ส้านักปลัด

34
โครงการพฒันาศักยภาพใสํใจสุขภาพ
ผ๎ูพกิารและผ๎ูยากไร๎

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 230 คน

ส้านักปลัด

35
โครงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูปวุย
เอดส์ และคนพกิาร

จ้านวน 1 โครงการ เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 1160 คน

ส้านักปลัด

36
โครงการกิจกรรมการปอูงกันและ
แก๎ไขปญัหาการต้ังครรภใ์นวยัรํุน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 300 คน

ส้านักปลัด

รวม 36 โครงการ 1,793,400 115,000 1,713,400 1,713,400 1,063,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 -แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพธิบีรมราชาภเิษก

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 9,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ 300 คน

ส้านักปลัด

รวม 1  โครงการ 9,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล

      - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมเยาวชนสนใจภาษาให๎
มีความร๎ูความเข๎าใจในการเข๎าสํู
ประชาคมอาเซียน หมูํที่ 1-10

เพื่อใหเ๎ยาวชนมีความร๎ู ความ
เข๎าใจในการเข๎าสํูประชาคม
อาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 100
 คน

ส้านักปลัด

2 โครงการสํงเสริมพฒันาสายพนัธุข์๎าว
ใหม๎ีคุณภาพ

เพื่อพฒันาสายพนัธุข์๎าวใหม๎ี
คุณภาพ

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ประมาณ 100 คน

ส้านักปลัด

3 โครงการสํงเสริมใหค๎วามร๎ูเกษตกรเพื่อ
เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ออกสํูตลาด
อาเซียน

เพื่อเพิ่มผลผลิตข๎าวใหม๎ี
ประสิทธภิาพในการแขํงขัน ของ
ตลาดอาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 40,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ประมาณ 100 คน

ส้านักปลัด

4 โครงการสํงเสริมพฒันาศักยภาพ
ตลาดแรงงานภาคการเกษตรและให๎
ความร๎ูเกษตกรรมตํอนักศึกษา แปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ตลาดแรงงานภาคเกษตร

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รับประโยชน์
ประมาณ 100 คน

ส้านักปลัด

5 โครงการจ๎างครูตํางชาติสอนเด็ก
อนุบาล

เพื่อสํงเสริมพัฒนาความร๎ูให๎เด็ก
อนุบาลมีความร๎ูเพื่อรองรับเข๎าสํูอาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร๎อยละของ
จ้านวนครู
ตํางชาติ

นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์ 100 คน

กองการศึกษา

6 โครงการพฒันาแหลํงการเรียนร๎ูมุํงสํู
ประชาคมอาเซียน

เพื่อรองรับและเตรียมความ
พร๎อมการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 40,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จ้านวน 500
 คน

ส้านักปลัด

รวม 6  โครงการ 480,000 70,000 340,000 340,000 340,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล

      - แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบคุลากร 
องค์การบริหารสํวนต้าบลยํานยาว

เพื่อพฒันาศักยภาพของผ๎ูบริหาร
ทอ๎งถิ่น สมาชิกสภาทอ๎งถิ่น 
พนักงานสํวนต้าบล ลูกจ๎างประจ้า
 พนักงานจ๎าง และผ๎ูน้าหมูํบา๎น 
เพื่อการบริหารงานที่มี
ประสิทธภิาพ และการจัดบริการ
สาธารณะที่ทนัสมัยในยูค 
Thailand 4.0  กํอประโยชน์
สูงสุดตํอประชาชน

บุคลากรของ อบต.ยํานยาว
 จ้านวน 50  คน 
ประกอบด๎วย คณะผ๎ูบริหาร
 พนักงานสํวนต้าบล ครู
ผ๎ูดูแลเด็ก/ครูผ๎ูชํวย  
ลูกจ๎างประจ้า พนักงานจ๎าง
 สมาชิกสภาฯ

- - เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสํวน
ต้าบล ลูกจ๎างประจ้า 
พนักงานจ๎าง มี
ศักยภาพในการ
บริหารงาน และการ
จัดบริการสาธารณะที่
เปน็ประโยชน์ตํอ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส้านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการท้างานและศึกษา
ดูงาน

เพื่อเสริมสร๎างบคุลากร คณะ
ผ๎ูบริหาร สมาชิก อบต.ยํานยาว 
พฒันาองค์กร

คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสํวนต้าบล 
ผ๎ูน้าหมูํบ๎าน

- - เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

เงินอุดหนุน
 250,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสํวน
ต้าบล ลูกจ๎างประจ้า 
พนักงานจ๎าง มี
ศักยภาพในการ
บริหารองค์กร

รวม 2  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล

      - แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสํงเสริม
โอกาสทางการศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)

เพื่อสร๎างความมั่นใจใหก๎ับ
ผ๎ูปกครองและบริการแบงํเบา
ภาระของผ๎ูปกครอง

จ๎างเหมาบริการ พาหนะ 
รับ-สํง นักเรียน สร๎างความ
มั่นใจให๎กับผ๎ูปกครอง

- เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000

เงินอุดหนุน
 400,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูปกครอง

โรงเรียนสร๎างความ
มั่นใจใหก๎ับผ๎ูปกครอง
และบริการแบงํเบา
ภาระของผ๎ูปกครอง

กองการศึกษา

2 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสํงเสริม
โอกาสทางการศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก)

เพื่อสร๎างความมั่นใจใหก๎ับ
ผ๎ูปกครองและบริการแบงํเบา
ภาระของผ๎ูปกครอง

จ๎างเหมาบริการ พาหนะ 
รับ-สํง นักเรียน สร๎างความ
มั่นใจให๎กับผ๎ูปกครอง

- เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000

เงินอุดหนุน
 300,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูปกครอง

โรงเรียนสร๎างความ
มั่นใจใหก๎ับผ๎ูปกครอง
และบริการแบงํเบา
ภาระของผ๎ูปกครอง

กองการศึกษา

3 ติดต้ังมุ๎งตาขํายไนลอนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสํวนต้าบลยํานยาว

เพื่อปอูงกันยุงและแมลงและควม
ปลอดภยั

ติดมุ๎งลวดบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต้าบลยํานยาว

- เงินอุดหนุน
 23,700

เงินอุดหนุน
 23,700

เงินอุดหนุน
 23,700

เงินอุดหนุน
 23,700 ร๎อยละของ

จ้านวนมุง๎ตาขาํย

นักเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ปลอดภยัจากภาวะ
ไข๎เลือดออก

กองการศึกษา

4 ปรับปรุงและซํอมแซมหอ๎งน้้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวน
ต้าบลยํานยาว

เพื่อมีหอ๎งน้้าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและปริมาณเพยีงพอ
กับนักเรียนและครู

ตํอเติมห๎องน้้าส้าหรับครู
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต้าบล
ยํานยาว ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารสํวน
ต้าบลยํานยาวก้าหนด

- เงินอุดหนุน
 28,300

เงินอุดหนุน
 28,300

เงินอุดหนุน
 28,300

เงินอุดหนุน
 28,300

ร๎อยละของ
จ้านวนหอ๎งน้้า

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ยํานยาว มี
หอ๎งน้้าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล

      - แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561
      (บาท)

      2562
      (บาท)

      2563
      (บาท)

      2564
      (บาท)

      2565
      (บาท)

(KPI)

5 จัดโครงหลังคาเมทลัชีลและปรับพื้นที่
ด๎านหน๎าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อสร๎างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล๎อมในสนามเด็กเล็กให๎
ปลอดภยั มีความพร๎อมในการ
สํงเสริมและจัดการเรียนการสอน

โครงการหลังคาเมทัสชีล
และปรับพื้น ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลยํานยาว ก้าหนด

- เงินอุดหนุน
 163,500

เงินอุดหนุน
 163,500

เงินอุดหนุน
 163,500

เงินอุดหนุน
 163,500 ร๎อยละของ

จ้านวนหลังคา

เด็กเล็กได๎มีสถานที่ใน
รํมท้ากิจกรรมประจ้า
เปน็กิจวตัรประจ้าวนั

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ - 915,500 915,500 915,500 915,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลย่านยาว

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ของ
โรงเรียนบา๎นวงักระด่ีทอง

เพื่อสํงเสริมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.บา๎นวงั
กระด่ีทอง

2 โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 
ผลิตภณัฑ์ ของโรงเรียนบา๎นวงักระด่ี
ทอง

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.บา๎นวงั
กระด่ีทอง

3 โครงการพฒันาโรงเรียนสํูมาตรฐาน
แหลํงเรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพยีง ของ
โรงเรียนบา๎นวงักระด่ีทอง

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.บา๎นวงั
กระด่ีทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

4 โครงการสํงเสริมด๎านดนตรีไทยและ
นาฏศิลปด๎์วยภมูิปญัญาทอ๎งถิ่นของ
โรงเรียนวดัหงษ์

เพื่อสํงเสริมแนวทาง
ศิลปวฒันธรรมไทย

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหงษ์
5 โครงการจุดเรียนร๎ูเกษตรอินทรีย์

แนวทางการเกษตรทฤษฎใีหมํ 
โรงเรียนวดัหงษ์

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหงษ์
6 โครงการปลูกฝังคุณธรรมและสร๎าง

ส้านึกความเปน็ไทยเพื่อพฒันา
เด็กไทยอยํางยั่งยืน โรงเรียนวดัหงษ์

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหงษ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 โครงการปลูกฝังคุณธรรมและสร๎าง
ส้านึกความเปน็ไทยเพื่อพฒันา
เด็กไทยอยํางยั่งยืน โรงเรียนวดัหาด
มูลกระบอื

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหาด
มูลกระบอื

8 โครงการสํงเสริมศิลปหตัถกรรม
นักเรียน เพื่อสํงเสริมใหน๎ักเรียนมี
รายได๎ระหวาํงเรียน โรงเรียนวดัหาด
มูลกระบอื

เพื่อสํงเสริมแนวทาง
ศิลปวฒันธรรมไทย

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

เงินอุดหนุน
 12,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหาด
มูลกระบอื

9 โครงการจัดการเรียนร๎ูด๎านเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อ
อาหารกลางวนั โรงเรียนวดัหาดมูล
กระบอื

                                          เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหาด
มูลกระบอื

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

10 โครงการสํงเสริมพฒันาด๎านศิลปะ
ดนตรีไทยด๎วยภมูิปญัญาทอ๎งถิ่นของ
โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหาด
มูลกระบอื

11 โครงการเทดิทนูสถาบนัตามรอยพอํ 
โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ประมาณ 
575 ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รร.วดัหาด
มูลกระบอื

12 โครงการจัดงานวนัส้าคัญทางศาสนา
ประเพณีวฒันธรรม หมูํที่ 1-10

จ้านวน 10 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 
ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

หมูํที่ 1-10

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

13 โครงการอุดหนุนประเพณีการแขํงขัน
เรือยาวประเพณีประจ้าปี(วดัหาดฯกับ
วดัทาํหลวงฯ)

จ้านวน 2 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 510,000

เงินอุดหนุน
 510,000

เงินอุดหนุน
 510,000

เงินอุดหนุน
 510,000

เงินอุดหนุน
 510,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

วดัหาดมูล
กระบอื 
กับวนัทาํ

14 โครงการสํงเสริมและอนุรักษว์นั
ส้าคัญทางศาสนา หมูํที่ 1-10

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

หมูํที่ 1-10
15 โครงการของบสนับสนุนวนัสงกรานต์

และวนัส้าคัญ หมูํที่ 1-10
เพื่ออนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม

ทอ๎งถิ่น
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 100,000
เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

ร๎อยละของ
จ้านวนผ๎ูรํวม

กจิกรรม

ประชาชนได๎เข๎ารํวม
ในกิจกรรม 10 หมูํบา๎น

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

หมูํที่ 1-10

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

16 โครงการอุดหนุนงานประเพณี
สงกรานต์สรงน้้าพอํปูุบชูา
ศาลหลักเมือง

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000

เงินอุดหนุน
 20,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 คน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 17 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

และแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 100,000
เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000

เงินอุดหนุน
 100,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรม 1,000 คน

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 18 โครงการจัดงานแขํงขันกีฬาตํอต๎านยา

เสพติด
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 30,000
เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000

เงินอุดหนุน
 30,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 19 โครงการจัดงานแขํงขันกีฬาสร๎าง

ความปรองดองและสมานฉันท์
จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน

 50,000
เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพฒันาการทอํงเที่ยวและธรุกิจบริการสํูสากล

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสํูสากล
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

20 โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬาทอ๎งถิ่นสัมพนัธ์

เพื่อสํงเสริมการออกก้าลังกาย
และเลํนกีฬา

จ้านวน 1 กิจกรรม เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000

เงินอุดหนุน
 50,000 ร๎อยละของ

จ้านวนผ๎ูรํวม
กจิกรรม

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์ทั้ง 10 
หมูํบา๎น

กอง
การศึกษาฯ

 
หนํวยงาน
ที่ขอรับ 

รวม 20  โครงการ 1,159,000   1,159,000   1,159,000   1,159,000   1,159,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล

 -  แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการก่อสร้างหอ้งน ้านักเรียน
4 หอ้ง

-เพื่อให้มีห้องน ้าเพียงพอต่อ
จ้านวนนักเรียน อ้านวยความ
สะดวกให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

กว้าง 6x8 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
 อบต.ย่านยาว
ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 800,000

เงินอุดหนุน
 800,000

เงินอุดหนุน
 800,000

ร้อยละของพื นที่หรือ
ความยาวของพื นที่ใช้

สอยที่ด้าเนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง

นักเรียนมีห้องน ้าที่สะอาดและ
สวยงามใช้

กองการศึกษาฯ

2 โครงการก่อสร้างทีพ่ัก
ผู้ปกครอง ซุ้มนั่งรอ
ผู้ปกครองมารับนักเรียน

-เพื่อให้บริเวณโรงเรียน น่าอยู่ 
และสวยงาม

กว้าง 3x3 เมตร  
ตามแบบแปลนของ
 อบต.ย่านยาว
ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

เงินอุดหนุน
 200,000

ร้อยละของพื นที่หรือ
ความยาวของพื นที่ใช้

สอยที่ด้าเนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง

ผู้ปกครองมีที่นั่งพัก ระหว่างรอ 
รับ-ส่งนักเรียน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการก่อสร้างหลังคา สนาม
ฟตุบอล

-เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนอยาก
เล่นกีฬามากขึ น

กว้าง 4x4  เมตร 
ตามแบบแปลนของ
 อบต.ย่านยาว
ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 2,800,000

เงินอุดหนุน
 2,800,000

เงินอุดหนุน
 2,800,000

ร้อยละของพื นที่หรือ
ความยาวของพื นที่ใช้

สอยที่ด้าเนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง

นักเรียนมีสนามฟุตบอลเล่นโดยไม่
ต้องโดนแดด โดนฝน

กองการศึกษาฯ

4 โครงการปหูญ้าเทยีมสนาม
ฟตุบอล

-เพื่อให้บริเวณสนามโรงเรียน 
น่าอยู่ และสวยงาม

กว้าง 30  เมตร x 
ยาว 50 เมตร ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.ย่านยาว
ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 420,000

เงินอุดหนุน
 420,000

เงินอุดหนุน
 420,000

ร้อยละของพื นที่หรือ
ความยาวของพื นที่ใช้

สอยที่ด้าเนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง

โรเงรียนมีสนามฟุตบอลที่ลด
อุบัติเหตุจากการหกล้มได้ นัก
เรียนดัรับความสะดวก ปลอดภัย
ในการใช้บริการ

กองการศึกษาฯ

5 โครงการก่อสร้างเสาธงหน้า
อาคารหลังใหม่

-เพื่อให้บริเวณสนามโรงเรียน 
น่าอยู่ และสวยงาม

กว้าง 28 เมตร x  
ยาว 46 เมตร ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.ย่านยาว
ก้าหนด

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

เงินอุดหนุน
 150,000

ร้อยละของพื นที่หรือ
ความยาวของพื นที่ใช้

สอยที่ด้าเนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง

โรงรียนมีเสาธงให้นักเรียนใช้
ประกอบกิจกรรมเข้าแถวในตอน
เช้า

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิารและบรกิารสู่สากล

 -  แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียน

-เพื่อให้มีที่จอดรถเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กวา้ง 5 เมตร x 
ยาว 14 เมตร 
ตามแบบแปลน
ของ อบต.ย่าน
ยาวก้าหนด

เงินอุดหนุน
 490,000

เงินอุดหนุน
 490,000

เงินอุดหนุน
 490,000

ร้อยละของพื นที่
หรือความยาวของ

พื นที่ใช้สอยที่
ด้าเนินการ

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง

มีที่จอดรถส้าหรับครู 
ผู้ปกครอง และ
บคุคลภายนอกที่มาติดต่อ
ราชการ

กองการศึกษาฯ

7 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตชั้น
ล่างโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่าน
ยาว

-เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนในการจัดกิจกรรม

กวา้ง 10.50 
เมตร ยาว 29.00
 เมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.
ย่านยาวก้าหนด

เงินอุดหนุน
 419,400

ร้อยละของพื นที่
หรือความยาวของ

พื นที่ใช้สอยที่
ด้าเนินการ

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง

ครูมีใต้ถุนอาคารที่สะอาด
สะดวกต่อการจัดกิจกรรม

กองการศึกษาฯ

รวม 7  โครงการ - - 5,279,400 4,860,000 4,860,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลย่านยาว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 1 คัน เงินอุดหนุน
40,000

เงินอุดหนุน
40,000

เงินอุดหนุน
40,000

เงินอุดหนุน
40,000

ส านักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

ส านักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

กองคลัง

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

เงินอุดหนุน
60,000

กองช่าง

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 9 เคร่ือง เงินอุดหนุน 
270,000

เงินอุดหนุน 
270,000

เงินอุดหนุน 
270,000

เงินอุดหนุน 
270,000

กองการศึกษา

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

ส านักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

กองคลัง

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

กองช่าง

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

เงินอุดหนุน
16,000

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

ส านักปลัด

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

กองคลัง

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

กองช่าง

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 9 ตู้ เงินอุดหนุน
45,000

เงินอุดหนุน
45,000

เงินอุดหนุน
45,000

เงินอุดหนุน
45,000

กองการศึกษา

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

ส านักปลัด

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

กองคลัง

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

เงินอุดหนุน
12,000

กองช่าง

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 9 ตัว เงินอุดหนุน
54,000

เงินอุดหนุน
54,000

เงินอุดหนุน
54,000

เงินอุดหนุน
54,000

กองการศึกษา

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

ส านักปลัด

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

กองช่าง

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ที่
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน
54,000

เงินอุดหนุน
54,000

เงินอุดหนุน
54,000

เงินอุดหนุน
54,000

กองการศึกษา

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 9 ตัว เงินอุดหนุน
22,500

เงินอุดหนุน
22,500

เงินอุดหนุน
22,500

เงินอุดหนุน
22,500

กองการศึกษา

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

ส านักปลัด

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

กองคลัง

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

กองช่าง

25 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

เงินอุดหนุน
420,000

กองการศึกษา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง 2 ตัว เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

ส านักปลัด

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง 2 ตัว เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

กองคลัง

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง 2 ตัว เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

เงินอุดหนุน
5,000

กองช่าง

29 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง 9 ตัว เงินอุดหนุน
22,500

เงินอุดหนุน
22,500

เงินอุดหนุน
22,500

เงินอุดหนุน
22,500

กองการศึกษา

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ทวี ี4 เคร่ือง เงินอุดหนุน
75,000

เงินอุดหนุน
75,000

เงินอุดหนุน
75,000

เงินอุดหนุน
75,000

กองการศึกษา

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองเล่นวซีีดี ดีวดีี 4 เคร่ือง เงินอุดหนุน
8,000

เงินอุดหนุน
8,000

เงินอุดหนุน
8,000

เงินอุดหนุน
8,000

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

บัญชคีรุภัณฑ์

เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

ส านักปลัด

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

กองคลัง

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

กองช่าง

35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 9 ชุด เงินอุดหนุน
45,000

เงินอุดหนุน
45,000

เงินอุดหนุน
45,000

เงินอุดหนุน
45,000

กองการศึกษา

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป 1 ตัว เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

เงินอุดหนุน
10,000

กองช่าง

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ 1 คัน เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน
500,000

กองช่าง

38 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น มอเตอร์สูบน้ าขนาด 2 แรง จ านวน 6 ตัว เงินอุดหนุน
140,000

เงินอุดหนุน
140,000

เงินอุดหนุน
140,000

เงินอุดหนุน
140,000

กองช่าง

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น มอเตอร์สูบน้ าขนาด 3 แรง เงินอุดหนุน
210,000

เงินอุดหนุน
210,000

เงินอุดหนุน
210,000

เงินอุดหนุน
210,000

กองช่าง

40 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น ซัมเมอร์ระบบประปาขนาด 3 แรง เงินอุดหนุน
240,000

เงินอุดหนุน
240,000

เงินอุดหนุน
240,000

เงินอุดหนุน
240,000

กองช่าง

41 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ้ือรถฉุกเฉิน เงินอุดหนุน
1,500,000

เงินอุดหนุน
1,500,000

เงินอุดหนุน
1,500,000

เงินอุดหนุน
1,500,000

กองช่าง

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณถนนหน้า 
อบต.และบริเวณใกล้เคียง

เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน
500,000

เงินอุดหนุน
500,000

กองช่าง

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน70,000 เงินอุดหนุน
70,000

เงินอุดหนุน
70000

เงินอุดหนุน
70000

ส านักปลัด

44 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน70,000 เงินอุดหนุน
70,000

เงินอุดหนุน
70,000

เงินอุดหนุน
70,000

กองคลัง

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 ตัว เงินอุดหนุน70,000 เงินอุดหนุน
70,000

เงินอุดหนุน
70,000

เงินอุดหนุน
70,000

กองช่าง

46 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 9 ตัว เงินอุดหนุน 
315,000

เงินอุดหนุน 
315,000

เงินอุดหนุน 
315,000

เงินอุดหนุน 
315,000

กองการศึกษา

47 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองเล่น CD และ VCD เงินอุดหนุน7,500 เงินอุดหนุน7,500 เงินอุดหนุน
7,500

เงินอุดหนุน
7,500

กองการศึกษา

48 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ เด็กนักเรียนของ 
โรงเรียน อบต.ย่านยาว จ านวน 30 ชุด

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

กองการศึกษา

49 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบอร์ดชนดิมล้ีอเล่ือน เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

กองการศึกษา

ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ที่ แผนงาน หมวด

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ขอติดต้ังอินเตอร์เน็ต ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

เงินอุดหนุน 
50,000

กองการศึกษา

51 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณอาคารและ
โดยรอบ ของสถานศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่านยาว จ านวน 10 ตัว

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

เงินอุดหนุน
200,000

กองการศึกษา

52 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

เงินอุดหนุน 
100,000

กองการศึกษา

53 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น โครงการจัดซ้ือถังประปาประจ าหมู่บา้น 
จ านวน4ถัง หมู่ที่ 5 ขนาดบรรจุ 2,500 
ลิตร

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

เงินอุดหนุน 
60,000

กองช่าง

54 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง ชิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ

เงินอุดหนุน
3,300,000

กองช่าง

55 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน เงินอุดหนุน 
2,000,000

เงินอุดหนุน 
2,400,000

เงินอุดหนุน 
2,000,000

เงินอุดหนุน 
2,000,000

กองช่าง

56 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

กองคลัง

57 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จ านวน 1 เคร่ือง ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 20,000 บทียีู ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
30,600

เงินอุดหนุน 
30,600

เงินอุดหนุน 
30,600

เงินอุดหนุน
 30,600

กองคลัง

แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ที่

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network แบบที่ 1 ตามบญัชี
มาตรฐานกระทรวง ICT

เงินอุดหนุน 
8,900

เงินอุดหนุน 
8,900

เงินอุดหนุน 
8,900

เงินอุดหนุน
 8,900

กองคลัง

59 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จ านวน 1 เคร่ือง ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด  20,000 บทียีู ตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
30,600

เงินอุดหนุน 
30,600

เงินอุดหนุน 
30,600

เงินอุดหนุน
 30,600

ส านักปลัดฯ

59 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จ านวน 1 เคร่ือง ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด  36,000 บทียีู ตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
47,000

เงินอุดหนุน 
47,000

เงินอุดหนุน 
47,000

เงินอุดหนุน
 47,000

กองการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.ย่านยาว

60 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จ านวน 2 เคร่ือง ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด  36,000 บทียีู ตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
94,000

เงินอุดหนุน 
94,000

เงินอุดหนุน 
94,000

เงินอุดหนุน
 94,000

กองการศึกษา 
ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก อบต.ย่านยาว

61 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา ขนาด 7 หมู่ เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน 
10,000

เงินอุดหนุน
 10,000

กองการศึกษา

62 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
 ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
23,000

เงินอุดหนุน 
23,000

เงินอุดหนุน 
23,000

เงินอุดหนุน
 23,000

กองการศึกษา

หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ที่ แผนงาน

แบบ ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 15 
เคร่ือง ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

เงินอุดหนุน 
345,000

เงินอุดหนุน 
345,000

เงินอุดหนุน 
345,000

เงินอุดหนุน
 345,000

กองการศึกษา

64 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 เคร่ือง เงินอุดหนุน 
15,000

เงินอุดหนุน 
15,000

เงินอุดหนุน 
15,000

เงินอุดหนุน
 15,000

กองการศึกษา

65 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืมส าหรับเด็ก
นักเรียนพร้อมติดต้ัง

เงินอุดหนุน 
480,000

เงินอุดหนุน 
480,000

เงินอุดหนุน
 480,000

กองการศึกษา

65 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 1 ตัน เงินอุดหนุน 
950,000

เงินอุดหนุน 
950,000

เงินอุดหนุน 
950,000

เงินอุดหนุน
 950,000

กองช่าง

รวม 65 โครงการ 8,673,500 11,056,000 7,836,600 7,836,600 2,044,100

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครภุณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์

แบบ ผ.03


