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*************************************** 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทอง ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ในคราวประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      
โพนทอง ได้ลงนามอนุมัติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมท้ังให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) โดยให้มีผลนับต้ังแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62  
 
 
 

      (นายกฤช    เมธาประดิษฐสกุล) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
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  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น   
    

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน   ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความครอบคลุมและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมท้ังพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



ส่วนที่ 1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

------------------------------------------------------------------------- 

 
 
     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
  ตำบลโพนทอง ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา 
  หมู่ที่ 2 บ้านหมี่ทุ่ง 
  หมู่ที่ 3 บ้านหมี่ทุ่ง 
  หมู่ที่ 4 บ้านหมี่ใหญ่ 
  หมู่ที่ 5 บ้านหมี่ใหญ่ 
  หมู่ที่ 6 บ้านหมี่ใหญ่ 
  หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ใหญ่ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
  (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2550)  
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  15110 โทร.036-472349 
ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอบ้านหมี่ ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือ
ประมาณ  30  กิโลเมตร    
     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตำบลโพนทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด  14.04  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  8,775  ไร่ สว่นใหญ่มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับกับมีลำคลองอยู่โดยทั่วไป เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 
1,147.6 มิลลิเมตร  มี 3 ฤด ูคือ 
  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง 
  ฤดูฝน    ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 
     1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว 

 
 
 

1. ด้านกายภาพ 
 



2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน  
2,303  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั ้งสิ ้น  ๒,803  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.16  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น โดยผ่านการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการ
ของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้
จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  อสม. และกลุ่มผู้นำ
ชุมชน  โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
ตำบลให้มีความ เข้มแข็ง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้  
     2.1 เขตการปกครอง  
  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  115  ตอนพิเศษ  60 ง  ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2541  
เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดเขตตำบลภายในท้องที่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  6  
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457  ดังต่อไปนี้ 
  อำเภอบ้านหมี่  กำหนดเขตตำบลโพนทอง ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยให้มีเขต
การปกครองรวม 7 หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา 
  หมู่ที่ 2 บ้านหมี่ทุ่ง 
  หมู่ที่ 3 บ้านหมี่ทุ่ง 
  หมู่ที่ 4 บ้านหมี่ใหญ่ 
  หมู่ที่ 5 บ้านหมี่ใหญ่ 
  หมู่ที่ 6 บ้านหมี่ใหญ่ 
  หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ใหญ่ 
 และให้มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสายห้วยแก้ว และตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด 
    ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างคลองระบายน้ำหนองเมือง –  
    บางขาม   กับทุ่งทะเลทราย บริเวณพิกัด P S 672662  ไปทางทิศ 
    ตะวันออกถึงคลองชลประทาน บริเวณพิกัด  P  S 675663  รวมระยะ 
    ทางด้านทิศเหนือประมาณ  300  เมตร 
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  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขต 
    เริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างคลองทุ่งทะเลทราย กับ คลองชลประทาน บริเวณ 
    พิกัด P  S  675663  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้  ตามแนวคลอง 
    ชลประทานถึงปากคลองส่งน้ำ 16 ขวา กิโลเมตร  74/280  บริเวณพิกัด   
    P  S 696590 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7.5  กิโลเมตร 
  ทิศใต ้  ติดต่อตำบลหนองทรายขาว  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขต 
    เริ่มต้นจากคลองส่งน้ำ  16 ขวา  กิโลเมตร  74/280  บริเวณพิกัด  P  S  
    696590  ไปทางทิศตะวันตกถึงทางรถไฟ บรเิวณพิกัด  P  S 692589   
    รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  500  เมตร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลสนามแจง  และตำบลเชียงงา  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   
    โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดทางรถไฟ บริเวณพิกัด  P  S 692589     
    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางรถไฟถึงสะพานดำ บริเวณพิกัด P S  
    663624    ระยะทางประมาณ  4.5  กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันออก 
    เฉียงเหนือ ถึงเขตเทศบาล  (คลองทิ้งน้ำ) ไปทางทิศเหนือ  ถึงจุดตัดระหว่าง 
    คลองระบายน้ำหนองเมือง – บางขาม กับ ทุง่ทะเลทราย บริเวณพิกัด  P S   
    672662  ระยะทางประมาณ   4.25  กิโลเมตร   รวมระยะทางด้าน   
    ทิศตะวันตกประมาณ   8.75   กิโลเมตร 
     2.2 การเลือกตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ทั้งเขตตำบลโพนทอง เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น  7  เขต ดังนี้ 
   เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา  
   เขตเลือกตั้งที่ ๒  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 2 บ้านหมี่ทุ่ง 
   เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 3 บ้านหมี่ทุ่ง 
   เขตเลือกตั้งที่ ๒  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 4 บ้านหมี่ใหญ่ 
   เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 5 บ้านหมี่ใหญ่ 
   เขตเลือกตั้งที่ ๒  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 6 บ้านหมี่ใหญ่ 
   เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 7 บ้านหมี่ใหญ่ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอ
มาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การ
บริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริการส่วนตำบล ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑4  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
    - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒,803   คน 
   - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ๒,803   คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 
   - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2,303  คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,803  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.16   
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   - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  2,303 คน จาก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,803  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.16 
  ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาจาก
คำสั่ง คสช.  และยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 

 
 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บ้านหัวเขา 
บ้านหมี่ทุ่ง 
บ้านหมี่ทุ่ง 
บ้านหมี่ใหญ่ 
บ้านหมี่ใหญ่ 
บ้านหมี่ใหญ่ 
บ้านหมี่ใหญ่ 

223 
144 
136 
94 

202 
370 
261 

230 
199 
178 
140 
295 
368 
256 

229 
232 
227 
145 
336 
366 
280 

459 
431 
405 
285 
631 
734 
536 

รวม 1,430 1,666 1,815 3,481 
      

 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
รายการ ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 298 264 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 1,323 1,360 อายุ 18 – 60 ป ี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 627 752 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,248 2,376 ทั้งสิ้น  4,624   คน 
 (ข้อมูล : จากสำนักทะเบียนอำเภอบ้านหมี่ ณ พฤษภาคม 2562) 

 
 

 
 4.1 การศึกษา 
  ภายในเขตตำบลโพนทอง  เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  มีข้อมูลโดยสังเขป  ดังนี้ 
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1  แห่ง  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง 
   2.  ระดับปฐมประถมศึกษา   จำนวน  2  แห่ง  คือ 
             - โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่  
             - โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า   
   3.  ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน 1 แห่ง   คือ  โรงเรียนปิยะบุตร์ 
 4.2 สาธารณสุข 
  ประชาชนส่วนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจำหมู่บ้าน สถานพยาบาล มี 1 
แห่ง คือ โรงพยาบาลบ้านหมี่(อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่) และ รพสต.ตำบลโพนทอง 

3. ประชากร 
 

4. สภาพทางสังคม 
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 4.3 อาชญากรรม 
  ตำบลโพนทอง ไม่มเีหตุอาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ  มีสถานีตำรวจภูธร  1 แห่ง 
 4.4 ยาเสพติด  
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้  
   - ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์    
   - รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
   - ประสานการทำบัตรผู้พิการ  
   - ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
   - ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
  
       

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มีถนนเชื่อมต่อทางหลวงจังหวัด ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับ  
จังหวัดและอำเภอใกล้เคียง  โดยมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้  
  ทางหลวงจังหวัด  สาย 3196 เชื่อมต่ออำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และ อำเภอตาคลี  จังหวัด  
นครสวรรค์ 
       ทางหลวงจังหวัด  สาย  309   เชื่อมต่ออำเภอโคกสำโรง  
       ทางหลวงจังหวัด  สาย  3028 เชื่อมต่ออำเภอท่าวุ้ง  และใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี 
และ ทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย 
       นอกจากนี้  ยังมีเส้นทางรถไฟสายเหนือ เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง สำหรับ 
รถไฟทีผ่่านสถานีบ้านหมี่  ในวันหนึ่ง มีจำนวน  22  เที่ยว เป็นเที่ยวขึ้น  11 เที่ยว  และเที่ยวล่อง 11  เที่ยว  
       ถนนภายในเขตตำบลโพนทอง    เป็นถนนลาดยาง   13   สาย / ถนนคสล.  22  สาย /  
หินคลุก 2  สาย  (ความกว้างเฉลี่ยของถนนทุกสาย ประมาณ   4.00 - 6.00 เมตร)  
       สภาพการจราจรในถนนทุกสาย  ภายในเขตตำบลโพนทอง ยังไม่คับคั่ง จึงยังต้องมีการ
ปรับปรุงเกี ่ยวกับเครื ่องหมายจราจร  สัญญาณการจราจร และการจัดทำป้ายชื ่อถนนเพื ่อรองรับสภาพ
การจราจรในอนาคตต่อไป 
 5.2 การไฟฟ้า 
       การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าในเขตตำบลโพนทอง  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่  โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการ
ติดตั้ง  ซ่อมแซม  และเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  และค่าไฟฟ้าส่วนเกิน 10 % ของ
ไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนน ตรอก  ซอย  ครอบคลุมถนนทั้ง 7  หมู่บ้าน ในตำบลโพนทอง 
 5.3 การประปา 
       ประชาชนในเขตตำบลโพนทอง  ได้ใช้น้ำประปา    ที่ผลิตโดยสำนักงานประปาบ้านหมี่ -    
โคกสำโรง   การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 300  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนปริมาณ
การใช้น้ำของประชาชน ประมาณ  150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง โดยใช้น้ำดิบจากคลองชลประทาน
อนุศาสนนันท์ สายชัยนาท - ป่าสัก      

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
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 5.4 โทรศัพท์  
  ตำบลโพนทอง มีโทรศัพท์  1 ชุมสาย คือ องค์การโทรศัพท์บ้านหมี่  จำนวนเลขหมายที่
สามารถ ให้บริการได้สูงสุด  จำนวน  3,728  เลขหมาย  สำหรับจำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล ประมาณ 1,300 
เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งในเขตตำบลโพนทอง 7  เลขหมาย  
 5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
  1. มีที่ทำการไปรษณีย์อำเภอบ้านหมี่  1 แห่ง ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวัน
จันทร์ –  เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
   2. มีท่ารถขนส่ง รถตู้  ให้บริการทุก ๆ ชั่วโมง และทุกวัน 
 
 
 

 6.1 การเกษตร  
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 70  ของพื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง 
 6.2 การประมง     
  ในเขตตำบลโพนทอง ไม่มีการประมง 
 6.3 การปศุสัตว์    
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น ไก่ เป็ด 
 6.4 การบริการ  
  ร้านค้า   39   แห่ง โรงแรม/รีสอร์ท  3 แห่ง   
  ร้านเกมส์  3  แห่ง   โรงภาพยนตร์  1  แห่ง   
 6.5 การท่องเที่ยว   
  ในเขตตำบลโพนทอง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น 
การจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
 6.6 อุตสาหกรรม  
  โรงสีข้าวขนาดกลาง จำนวน    1   แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ 
  สถานีบริการน้ำมัน   1  แห่ง  ปั้มแก๊ส     1   แห่ง    
  อู่ซ่อมรถ     15   แห่ง ร้านค้า    39   แห่ง 
  ตลาดสด(โลตัส)   1  แห่ง 
   กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มเกษตรกรตำบลโพนทอง 
  กลุ่มผลิตปุ๋ย 
 6.8 แรงงาน  
  มีอาสาสมัครแรงงาน  1  คน  ประชากรตำบลโพนทอง ส่วนใหญ่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงาน 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
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 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขต 3  แห่ง ได้แก่ วัดหัวเขา , วัดบ้านหมี่ใหญ่, 
วัดทุ่งทะเลหญ้า  และศาลเจ้า  3  แห่ง ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา ของคนในเขตตำบลโพนทอง 
 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
  การจัดงานบุญ หรือ งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี
และตามจารีตประเพณี มีลักษณะเป็นแบบไทยประยุกต์  เช่น ประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันออก
พรรษา 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลโพนทอง  ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  พิธี 
สู่ขวัญ  เป่ารักษาโรคพ้ืนบ้าน    
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาพวน    
 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตทางการเกษตรสวนผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ฯลฯ 
 
 
 

 8.1  น้ำ 
  น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคบ้านหมี่-โคกสำโรง และน้ำ
จากลำคลองต่าง ๆ 
 8.2  ป่าไม้  ในเขตตำบลโพนทองไม่มีป่าไม้ 
 8.3  ภูเขา  ในเขตตำบลโพนทองไม่มีภูเขา 
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในพื้นที่ของตำบลโพนทอง ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน  
น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือ ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  ปัญหาด้านขยะ การแก้ไขปัญหา อบต. 
ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันสำคัญต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 



                                   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสาตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ส่วนที่  ๒ 
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ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

------------------------------------------- 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับขั ้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตรากำลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรียมการเพื ่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือทีจ่ะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
กำหนดภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
กำหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การกำหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ 
เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและ
แก้ไขได ้ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง    
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 
  1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
  4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
  5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 
  1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 
  1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2) การพัฒนาศักยภาพของคนตลอดชีวิต 
  3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม  
  6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  7) การเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 
  1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
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  2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและหลักการจัด 
      การตนเอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 
  1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่  
      เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ภาครัฐที่ยึดประชานเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
      รวดเร็ว โปร่งใส 
  2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อโยงในการ 
      พัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
  3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
      ในการพัฒนาประเทศ 
  4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
  5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ความสามารถสูง  
      มุ่งม่ันเป็นมืออาชีพ 
  6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(SustainableDevelopment Goals: SDGs)รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู ่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน ”  
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  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม 
      ที่พึงประสงค์ 
  2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 
      ด้านสุขภาพ 
  6) พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย 
  7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง 
      บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  2) กระจายกาให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
      ครอบคลุมและทั่วถึง 
  3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานราก 
      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ 
      จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม 
  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 
      ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 
  3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยยพิบัติ 
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  7) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  
             และย่ังยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
      ของชาติ 
  2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย 
      คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ 
      มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ 
      สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 
      แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
      ภาคประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
               ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ 
      โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
      ของรัฐ 
  3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ 
      ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระห่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
  2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
  3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
  4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6) พัฒนาระบบน้ำประปา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
      และเชิงสังคม  
  2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
  3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
      ด้านบุคลากรวิจัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  2) การพัฒนาเมือง  
  3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ 
      สินค้าและบริการของไทย 
  2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ 
      ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT-GT , BMSTEC และ JDS  และ 
      ภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดด 
      เด่นในภูมิภาค 
  4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
  5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 
      ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
  7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เก่ียวกับ 
      เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
  9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่สำคัญ 
          
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  ➢ แผนพัฒนาภาค 
       แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการสำหรัยการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญ 
ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  1) ป้องกนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ 
    เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
  2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  - พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง  
    และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
  - บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
    พิเศษทวาย - ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
  - พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย -เมียนมา - ด่านสิงขร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง 
    เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
  - พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา  
 
  ➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
  วิสัยทัศน์ 
   “ ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ” 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับ 
              ผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ 
              เศรษฐกิจ 4.0 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ 
              ชุมชน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตาม 
              มาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือ 
              ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อ 
              สร้างความสมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือ 
              ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
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  ➢ แผนพัฒนาจังหวัดลพบุร ี
   วิสัยทัศน์ 
   “ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์สู่เมืองแห่งความสุข ” 
  คำนิยามเมืองแห่งความสุข 
  เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้าง
สุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
  องค์กรปะกอบของเมืองแห่งความสุข 
  1) การมีสุขภาวะที่ดี 
  2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
  3) สังคมคุณภาพ 
  4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
  5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
  พันธกิจ 
  1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
  2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  3) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
  4) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
  5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  6) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบ 
      มีส่วนร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุข 
       ของบ้านเมือง  
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ทิศทางการพัฒนาท้องถิ ่นและอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทาง ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
        และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์   
       “เป็นเมืองน่าอยู ่ สังคมเอื ้ออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด  ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย บริหาร
จัดการดี”  
       พันธกิจ 
       1. พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
       2. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส     
                สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ิมมูลค่าการผลิตและดำเนิน  
  ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
       5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา   การศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเอ้ืออาทรต่อกัน 
       7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
       8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักการ 
           บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ 
        2) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ  
      3) การผังเมือง 
      4) ระบบจราจร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 
     2) ด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ/พัฒนาผู้พิการ/พัฒนาเด็กและ 
      เยาวชน พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
      3) ด้านการศึกษา 
      4) สุขภาพอนามัยของประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย/สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
      2) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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      4) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
          และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ด้านการส่งเสริมการลงทุน/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2) การท่องเที่ยว/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/สวนสาธารณะต่าง ๆ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่น 
      2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 
      3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองและบำรุงรักษาป่าและน้ำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) แหล่งขอมูลข่าวสารและศักยภาพในการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 2.3 เป้าประสงค์  
       1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
       2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ  
       3) ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
       4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย มีความมั่นคงปลอดภัยใน  
  ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนน่าอยู่  เมืองน่าอยู่  
       5) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
                     ยึดหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
       6) ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ในระบบการบริหารจัดการของ  
                    องค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒.4 ตัวช้ีวัด 
        ๑) ประชาชนในเขตตำบลโพนทอง มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
        ๒) ในเขตตำบลโพนทองมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
        ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
        ๔) ประชาชนในเขตตำบลโพนทองร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
        ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
        ๖) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
        ๗) ประชาชนในเขตตำบลโพนทองร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
        ๘) การบริหารจัดการของตำบลโพนทองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
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 ๒.5 ค่าเป้าหมาย 
       ๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
        ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
       ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
       ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ตำบลน่าอยู่อย่างสงบสุข     
       ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 ๒.6 กลยุทธ์ 
       ๑) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
       ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
       ๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและ 
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ ์และเพ่ิมช่องทางตลาด 
       ๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ ด้อยโอกาส  ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
       ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
       ๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
       ๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
       ๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
       ๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
       ๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
       ๑๑) ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตตำบลและสถานที่สำคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 
       ๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของตำบล จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        ๑) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
        ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
        ๔) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
        ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

2. ยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การเสรมิสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ความมัน่คง

และยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

3. ยุทธศาสตร์ภาค 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมยั
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชวีิตและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดลอ้มเมือง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยวที่มชีื่อเสียง
ระดับนานาชาตแิละสร้างความเชื่อมโยงเพือ่กระจายการ

ท่องเทีย่วทั่วทัง้ภาค 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวตักรรมเทคโนโลยแีละความคิด

สร้างสรรค์เพือ่ให้สามารถแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภยัแล้ง และคงความสมดุลของระบบ

นิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เปิดประตกูารค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว 

เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษ  ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาความเชือ่มโยงเศรษฐกจิและสังคมกับ

ทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถยีรภาพและลดความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศ 

๒๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด 

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภยั ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค

เกษตร อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0  

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 ฟืน้ฟูและยกระดับแหล่งทอ่งเที่ยว กจิกรรม

ท่องเทีย่ว ผลติภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความ
ปลอดภยั ตามมาตรฐานการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสกั เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภยัแลง้ อย่างเปน็ระบบ

เพื่อสรา้งความสมดุลและยั่งยืน  

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พฒันาระบบโครงขา่ย

คมนาคมโลจิสตกิส์ ขนส่งมวลชน เพื่อสง่เสริม
ด้านเศรษฐกิจ  

5. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างมูลค่าเพิม่ด้านอาหารปลอดภัย  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเทีย่ว

เชิงสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาด สังคม

คุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง  

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บริหารจัดการ
ด้านการทอ่งเทีย่ว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เพิม่ขีดความสามารถทางการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ภาค 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมยั

ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชวีิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดลอ้มเมือง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยวที่มชีื่อเสียง

ระดับนานาชาตแิละสร้างความเชื่อมโยงเพือ่กระจายการ
ท่องเทีย่วทั่วทัง้ภาค 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมโดยใช้นวตักรรมเทคโนโลยแีละความคิด
สร้างสรรค์เพือ่ให้สามารถแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภยัแล้ง และคงความสมดุลของระบบ

นิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เปิดประตกูารค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษ  ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง

เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาความเชือ่มโยงเศรษฐกจิและสังคมกับ
ทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถยีรภาพและลดความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศ 

๒๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บริหารจัดการ

ด้านการทอ่งเทีย่ว 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เพิม่ขีดความสามารถทางการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อปท.  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน/การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาด้าน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาด้านการ

จัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาด้านศลิปะ 

วัฒนธรรมจารตีประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒2 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
       ๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
   - ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา 
     ท้องถิ่นของตนเอง 
        - ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
   - มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
   - ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   - มีตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
   - ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว   
   - มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ 
     มัธยมศึกษาตอนลาย   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
   - มีส่วนราชการ อยู่ในเขตตำบลโพนทอง  คือ  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     สำนักงานการประปาภูมิภาค  ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่  สำนักงาน 
     ที่ดินอำเภอ  สำนักงานเกษตรอำเภอ  สำนักงานบริการโทรศัพท์   
   - มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   - มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   - มีหมู่บ้าน 7  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   
   - ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ 
     และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   - มีประเพณแีละวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน 
   - มีวัด   3  แห่ง   ได้แก่ วัดหัวเขา  วัดบ้านหมี่ใหญ่  วัดทุ่งทะเลหญ้า 
   - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน 
      ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   - ในหมู่บ้าน  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล 
     ข่าวสาร 

     - มีกองทุนในหมู่บ้าน   
       ๒) จุดอ่อน (W : Weakness) 
  - ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ 
    ขาดรายได้ 
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  - ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม 
    อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
  - ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นที่  
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน 
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจาก  
    งบประมาณจำกัด  
  - เส้นทางจราจรที่เข้าผ่านในหมู่บ้าน ยังเป็นเส้นทางขนาดเล็ก รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรเข้า-  
    ออก ได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ  
  - มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก จากการขยายตัวของส่วนราชการในพ้ืนที่ สะท้อนถึงการ  
    พัฒนาในพื้นที่ ยังเกิดการกระจุกตัวในเขตเมือง  
  - การมีท่ีตั้งในพ้ืนที่ ที่มีเส้นทางน้ำไหลผ่าน โดยผ่านคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก จึง  
    เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม   
    โครงสร้างพื้นฐาน  
       ๓) โอกาส (O : Opportunity) 

- ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำ 
    ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  - รฐับาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
       ๔) ข้อจำกัด (T : Threat) 
  - มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกับองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย 
  - ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง   
    มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจ 
    หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย 
    ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
  - งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
  - กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
  - การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ 
    ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  - การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง 
    อาศัยความเสียสละของหมู่บ้านชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
       5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
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  (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
        - ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
   ๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 6๐ 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร้อยละ 30 และถนนหินคลุก ร้อยละ  10 เป้าหมายคือต้องการให้ได้
มากกว่านี้  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบล 
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และแจ้งให้
ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
   ๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความ 
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
   ๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีสำนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี   
        - ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ 
มีจำนวน   ๑0  ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ. เพื่อมาซ่อมแซมบ้านให้กับผู้
พิการ และผู้ยากไร้      
  (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  ๗๐  รายได้ส่วนมากมาจากการทำ
การเกษตร ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  การแก้ปัญหาคือ องค์การ 
บริหารส่วนตำบล ได้อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที ่ควร   
เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
        - ด้านแรงงาน 
   ประชากรบางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  ในเมืองที ่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
        - ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
   ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -
ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไป
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานสาธารณสุข  
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โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี ้ซึ ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   
        - ด้านการศึกษา 
   ประชากรได้รับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน     
        - ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา ให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล   
        - ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ประชาชนส่วนมากรู้จักวิธีป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  และในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้    
        - ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในตำบล เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่อง 
ดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
  (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ในพื้นที่ของตำบลโพนทองส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์
ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
  (๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
   ตำบลโพนทอง  มีทั้งหมด  7 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมตีัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดีเช่น   การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ในปี   
พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน  2,303  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,803  คน  คิด
เป็นร้อยละ  82.16  อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น โดยผ่านการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคากรบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา/ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดแคลนแหล่ง 
    น้ำในการเกษตร 
2. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
    ทางและท่ีสาธารณะ 
    ยังไม่สามารถดำเนิน 
    การได้ครอบคลุม 
    พื้นท่ี 
 
3. ระบบระบายน้ำยังไม่ 
    เพียงพอเกิดการ 
    อุดตัน 
4. ประชาชนต้องการ 
    เส้นทางในการสัญจร 
    เพิ่มมากขึ้น   

- แหล่งน้ำ 
 
- ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
- ราง/ท่อระบายน้ำ 
 
 
- เส้นทางคมนาคม 

- ในเขตตำบล 
 
- ทางและทีส่าธารณะ 
  ในเขตตำบล 
   
 
 
 
- พื้นท่ีในเขตตำบล 
 
 
- เส้นทางคมนาคม 
  ท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 
  และประชาชนมี 
  ความต้องการให ้
  ดำเนินการ 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ 
  สำหรับใช้ในการเกษตร 
- ทางและที่สาธารณะ 
  มีแสงสว่างเพียงพอ  
  ประชาชนได้รับความ 
  สะดวกในการสัญจรไป 
  มา และป้องกันการเกิด 
  อาชญากรรม 
- มีรางระบายน้ำท่ี 
  สามารถระบายน้ำได้ 
  สะดวกไม่อุดตัน 
- มีเส้นทางในการ 
  คมนาคมเพียงพอ 
  และประชาชนได้รับ 
  ความสะดวกในการ 
  สัญจรไปมา 

2. ด้านงานส่งเสริม 
    คุณภาพชีวิต 

๑. มีการระบาดของโรค 
    อุบัติใหม่ โรคระบาด 
    โรคติดต่อ 
๒. ประชาชนในพื้นท่ี 
    ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  
    แนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น   
    เช่น เบาหวาน   
    ความดัน 
๓. ปริมาณขยะและ 
    น้ำเสียเพิ่มมากขึ้น 
 
๔. ประชาชนบริโภค 
    อาหารท่ีปลอดภัย 
 
 
๕) ประชาชนในพื้นท่ี 
    บางรายมีท่ีอยู่ 
    อาศัยไม่ม่ันคง 
    แข็งแรง 

- ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ท่ีอยู่อาศัย 

- ในเขตตำบล 
 
 
- ประชาชนกลุ่ม 
  เสี่ยงและผู้ป่วย 
 
 
 
- ในเขตตำบล 
 
 
- ประชาชนในเขต 
 
 
 
 
- ประชาชนใน 
  พื้นท่ีท่ีได้รับ 
  ความเดือนร้อน 
  เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ในพื้นท่ีไม่มีการระบาด 
  ของโรคอุบัติใหม่ โรค 
  ระบาด โรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
- ปริมาณขยะและน้ำเสีย 
  ถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธี 
  การท่ีถูกต้อง 
- ประชาชนทราบ และ 
  สามารถเลือกบริโภค 
  อาหารท่ีปลอดภัย ได้ 
  ถูกต้อง 
 
- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ 
  ความช่วยเหลือซ่อมแซม 
  ท่ีอยู่อาศัยให้ม่ันคง 
  แข็งแรง 
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ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา/ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน  
    การส่งเสริม 
    การลงทุน  
    พาณิชยกรรม 
    และการ 
    ท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชาชนไม่มีการ 
    วางแผนในการ 
    ดำเนินงาน 
2. ขาดแหล่งเงินลงทุน 
    ในการทำกิจการและ 
    ประกอบอาชีพ 
๓. ประชาชนขาด 
    สถานท่ีจำหน่าย 
    สินค้า 
๔. ในเขตตำบลไม่มี 
    แหล่งท่องเท่ียวและ 
    กิจกรรมการ 
    ท่องเท่ียว 

- การวางแผน 
 
 
- การลงทุน 
 
 
- การพาณิชยกรรม 
 
 
- การท่องเท่ียว 
 
 
 

- ประชาชนในเขต 
 
 
- ประชาชนในเขต 
 
 
- ร้านค้าแผลงลอย 
 
 
- ในเขตตำบล 
 
 
 

- ประชาชนสามารถวาง  
  แผนการดำเนินงานได้ 
  เอง 
- มีแหล่งเงินทุนในการทำ 
  กิจการและประกอบ 
  อาชีพ 
- ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี 
  ในการขายจำหน่าย 
  สินค้า 
- มีแหล่งทองเท่ียวในเขต 
  พื้นท่ีและส่งเสริม 
  กิจกรรมการท่องเท่ียว 
  เพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด 
    ระเบียบชุมชน 
    และการรักษา 
    ความสงบ    
    เรียบร้อย 

๑. การจราจรบนถนนมี 
    เพิ่มมากขึ้นอาจทำ 
    ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
 
๒. มีการทำลายและ 
    ลักขโมยทรัพย์สิน 
    ของประชาชน 
    และราชการ 
 

- การจราจร 
 
 
 
- การรักษาความปลอดภัย 
  ในชีวิตและทรัพย์สินของ 
  ประชาชน 
 

- ประชาชนท่ีสัญจร 
  ไปมาบนถนน 
 
 
- ประชาชนและส่วน  
  ราชการ 
 

- มีระบบควบคุมการ 
  จราจร เช่น ติดต้ัง 
  สัญญาณไฟกระพริบเพ่ือ 
  เตือนให้ระมัดระวัง 
- มีการป้องกันและรักษา 
  ความปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย์สินของ 
  ประชาชนและส่วน 
  ราชการ  เช่น การติดต้ัง 
  กล้องวงจรปิด การให้ 
  ผู้นำ อปพร. ควบคุม 
  และระงับเหตุ 

5. ด้านการบริหาร 
    จัดการและ 
    อนุรักษ์ 
    ทรัพยากร  
    ธรรมชาติ 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ใน 
    การเกษตร ไม่มีพ้ืนท่ี 
    ป่าไม้ 
2. มีปัญหาเรื่องขยะ 
    เพิ่มมากขึ้นส่ง 
    กลิ่นเหม็นรำคาญ 

- ป่าไม้ท่ีสาธารณะ 
 
 
- สิ่งแวดล้อม 

- ในเขตตำบล 
 
 
- ในเขตตำบล 

- มีพื้นท่ีป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
- ปัญหาขยะสามารถ 
  กำจัดขยะเองได้โดยไม่ 
  ส่งผลกระทบต่อ   
  ประชาชน 

๖. ด้านศิลปะ   
    วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณีและ  
    ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

๑. ศิลปะ วัฒนธรรม   
    จารีต ประเพณี   
    และภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นถูกลืม 
    เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต  
  ประเพณีและภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป 
  มาก 

- ประชาชนในเขต - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ 
  ปราชญ์ชาวบ้านใน 
  โอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็น 
  ตัวอย่างแก่เยาวชนและ 
  ประชาชน ศิลปะ  
  วัฒนธรรม จารีต 
  ประเพณีและภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง 
  อยู่สืบไป 

 



การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ ๓
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/ บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองช่าง องค์การ

การบริหารจัดการ เคหะและชุมชน ส านักปลัด บริหาร
ทรัพยากรน้ า บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ส่วนต าบล

โพนทอง
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด
สาธารณสุข ส านักปลัด

สร้างความเข้มแข็ง ส านักปลัด
ของชุมชน

การศานา วัฒนธรรม ส านักปลัด
และนันทนาการ

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด
สังคมและการรักษา การรักษาความสงบ ส านักปลัด
ความสงบเรียบร้อย ภายใน

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
การศานา วัฒนธรรม ส านักปลัด

และนันทนาการ
4 ด้านการวางแผน  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว

5 ด้านการบริหารจัดการ บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด
และการอนุรักษ์ทรัพยากร บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ของชุมชน
6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต บริการชุมชนและสังคม การศานา วัฒนธรรม ส านักปลัด

ประเพณีและภูมิปัญญา และนันทนาการ
ท้องถ่ิน

รวม 6 ยุทธ 3 ด้าน 9 แผนงาน 3 ส านัก/กอง

ส่วนท่ี 3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/

    การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

     - แผนงานเคหะและชุมชน 8 1,050,000 15 8,393,600 38 16,063,000 43 18,520,000 15 3,500,000 119 47,526,600

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 2 7,000,000 2 7,000,000 2 7,000,000 6 21,000,000

     - แผนงานการศึกษา 0 0 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 8 2,800,000

รวม 8 1,050,000 17 9,093,600 42 23,763,000 47 26,220,000 19 11,200,000 133 71,326,600

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    - แผนงานงบกลาง 4 7,620,000 4 7,620,000 4 7,620,000 4 7,620,000 4 7,620,000 20 38,100,000

    - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 3 35,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 15 455,000

    - แผนงานการศึกษา 4 1,100,000 6 1,250,000 7 1,380,000 7 1,630,000 7 1,630,000 31 6,990,000

    - แผนงานสาธารณสุข 10 290,000 15 453,000 17 376,000 17 376,000 17 516,000 76 2,011,000

    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 370,000 7 420,000 9 580,000 9 580,000 9 580,000 39 2,530,000

    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม 23 9,380,000 35 9,778,000 42 10,116,000 42 10,366,000 42 10,506,000 184 50,146,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/

    สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 467,000 5 479,000 9 960,000 9 960,000 8 560,000 36 2,866,000

     - แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 20,000 2 45,000 5 115,000 5 115,000 5 115,000 18 295,000

     - แผนงานเคหะและชุมชน 2 120,000 2 120,000 4 230,000 4 230,000 3 180,000 15 700,000

    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 80,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 10 290,000

     - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 670,000 4 630,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 24 2,100,000

รวม 15 1,357,000 15 1,344,000 25 1,775,000 25 1,775,000 23 1,325,000 103 6,251,000
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รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม

    การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 1 10,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 7 630,000

    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 90,000

รวม 1 30,000 1 10,000 3 340,000 3 340,000 3 340,000 11 720,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

    และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 540,000 7 600,000 12 1,025,000 12 1,005,000 12 1,005,000 49 3,170,000

รวม 6 540,000 7 600,000 12 1,025,000 12 1,005,000 12 1,005,000 49 3,170,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม

    จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 120,000

     - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 585,000 6 585,000 6 655,000 6 655,000 6 655,000 30 2,480,000

รวม 7 615,000 7 615,000 7 685,000 7 685,000 7 685,000 35 2,600,000

รวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ 60 12,972,000 82 21,440,600 131 37,704,000 136 40,391,000 106 25,061,000 515 134,213,600
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

ยุทธศาสตร์

ปี 2561



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านนางสมหมาย   ช้อนแก้ว คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

และบ้านนางสาวเพ็ญศรี   คมนาคมสะดวก

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 256,700  - 2,640,000 2,640,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคันคลองส่งน้ า R14 ขวา ตลอดท้ังสาย คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

เร่ิมหมู่ท่ี 1 เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 (2 ฝ่ัง  คมนาคมสะดวก

หมู่ท่ี 1,6  และ หมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี 5)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยชาญสุวรรณ จากบ้านนายสุวิทย์ คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ตลอดสาย คมนาคมสะดวก

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ต้ังแต่บริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 35,900  -  -  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ห้องเช่านายบุญเนียม ประกอบทอง หมูท่ี1 คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 500,000 500,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ทุกสาย หมู่ท่ี 1 คมนาคมสะดวก
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วัตถุประสงค์โครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพนทอง  อ้าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนนดินทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนายนาค  ประสมทรัพย์ ถึง คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

บ้านนายเหล่ียม  ศรีสุพรรณ หมู่ท่ี 1 คมนาคมสะดวก

7 โครงการก่อสร้างถนนดิน  เร่ิมจาก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริแวณหน้าแคนทองถึงบ้านนายนาค คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ประสมทรัพย์ หมู่ท่ี 1 คมนาคมสะดวก

8 โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 207,000  -  - ลานอเนกประสงค์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณลานศาลาอเนกประสงค์วัดหัวเขา  ลานอเนกประสงค์ใช้ ท่ีได้มาตรฐาน สะดวก มีพ้ืนท่ีใช้สอย

หมู่ท่ี 1 ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 144,000  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

วัดหัวเขา หมู่ท่ี 1

10 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 64,400  - 42,000  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายคันคลอง 14 ขวา ฝ่ังซ้าย คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ทางเข้าโรงน้ าแข็ง-สะพาน ค.ส.ล.หมู่ท่ี 1 คมนาคมสะดวก

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 200,000  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ถนนสาธารณะ) หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

12 โครงการก่อสร้างคลองดาด ค.ส.ล. เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า แหล่งน้ าได้รับการเอาใจใส่ กองช่าง

จากบ้านนายนาค ประสมทรัพย์ ถึง ท่ีได้รับการดูแล และใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน

บ้าน จ.ส.อ.ก าพล  สุนทราเดชอังกูร  

หมู่ท่ี 1
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13 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด เพ่ือให้มีการระบายน้ า 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ก าแพงกันดินหน้า-หลัง บริเวณหน้า ท่ีดีป้องกันดินพัง ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

บ้านนายเหล่ียม  ศรีสุพรรณ

14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดหัวเขา ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

15 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถนน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลูกรัง บริเวณบ้านนายเนียม หมู่ท่ี 1 ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

16 โครงการวางท่อระบายน้ าจากหน้าบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสาวเพ็ญศรี  ถึงบ้านนางเฉลิม ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

หมู่ท่ี 1

17 โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - จ านวนถนนและท่อ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ าจาก R14 ถึงบ้านนางกัลยา คมนาคมท่ีสะดวกและมี ระบายน้ าท่ีได้ สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

หมู่ท่ี 1 ระบบระบายน้ าท่ีดี มาตรฐาน

18 โครงการวางท่อระบายน้ าต่อจากบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายเฉลา  นางอุไร สุขประเสริฐ  หมู่ท่ี 1 ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

19 โครงการวางท่อเช่ือมทางบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางวาริน  อ่ิมใจ ถึงบ้านนางศิลธรรม ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

กิตติธรรม พร้อมถนน หมู่ท่ี 1

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 298,500  -  -  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางเฮือง  สุขสงวน  ไปจนถึงบริเวณ ท่ีได้มาตรฐาน สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพนทอง
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21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 300,000  -  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสังวาลย์  บุญแลบ ไปจนถึงบ้าน ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

นางนันท์ภัส  มีคุณ หมู่ท่ี 2

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้า เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 300,000  -  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายสุรสิทธ์ิ  ศรีสุพรรณ ไปตลอด ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

แนวถึงหน้าบ้านนางบุญธรรม  

ระนาดเงิน หมู่ท่ี 2

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 300,000  -  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฝาปิด  ช่วงหน้าโรงเรียน ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

วัดทุ่งทะเลหญ้า หมู่ท่ี 2

25 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน บริเวณ เพ่ือป้องกันการทรุดตัว 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 418,000 418,000  - จ านวนสระน้ า มีสระน้ าท่ีสะอาด สวยงาม กองช่าง

สระน้ าวัดทุ่งทะเลหญ้า หมู่ท่ี 2 ของดินบริเวณขอบสระน้ า ท่ีได้รับการดูแล และมีความเป็นระเบียบ

 เรียบร้อยมากข้ึน

26 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 250,000 250,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-001 สัญจรไปมาได้สะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

บริเวณซุ้มวัดทุ่งทะเลหญ้า ถึง สะพาน คมนาคมสะดวก

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2

27 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 164,000 164,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-007  สัญจรไปมาได้สะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

บริเวณบ้านนายอนงค์ สุขก าเนิด หมู่ท่ี 2 คมนาคมสะดวก
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28 โครงการถมขอบสระวัดทุ่งทะเลหญ้า เพ่ือป้องกันการทรุดตัว 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - จ านวนสระน้ า มีสระน้ าท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง

บริเวณหน้าบ้านนายบุญมา สุริยาน ของดิน ท่ีได้รับการดูแล ปลอดภัย

หมู่ท่ี 2

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 2 ช่วง เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  -  - 200,000 จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ช่วงท่ี 1 ต้ังแต่ซอยดารา ถึงหลัง ท่ีได้รับการดูแล ความสะดวก มีระบบ

โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า ระบายน้ าดี

ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่ปากซอยดารา ถึงบริเวณ

หน้าบ้านนางพิศมัย นัยนา

30 โครงการก่อสร้างถนนดินและลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนายเหล่ียม ศรีสุพรรณ ถึง สัญจรไปมาได้สะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

บ้านนายนาค  ประสมทรัพย์ คมนาคมสะดวก

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่ เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 143,000  -  -  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางนฤมล  ศรีสาร ถึงบ้าน ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

นางสาวอรุณ  ทองรอด หมู่ท่ี 3

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่ เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 45,500  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า แหล่งน้ าได้รับการเอาใจใส่ กองช่าง

บ้านนางสมบุญ  สิงห์ทอง ถึงบ้าน ท่ีได้รับการดูแล และใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน

นายสมัคร   แก้วรัตน์   หมู่ท่ี 3

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต้ังแต่ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 500,000  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายพิชัย  สายโสภา ถึงบริเวณ สัญจรไปมาได้สะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

หน้าบ้านนายทวีศักด์ิ  ประสมสุข คมนาคมสะดวก

หมู่ท่ี 3  

34 โครงการขุดลอกท าความสะอาด เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 200,000  -  -  - จ านวนคลองระบาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รางระบายน้ า หมู่ท่ี 3 น้ าท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี
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35 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ ต้ังแต่ เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 200,000  -  -  - จ านวนคลองระบาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ปากคลอง ถึงท่ีนานางวินัย ค าสี หมู่ 3 น้ าท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

36 โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 100,000  -  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 สัญจรไปมาได้สะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

37 โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 100,000  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 สัญจรไปมาได้สะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

38 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 521,000 521,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-001  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ถึงบ้าน 

นางฟองสมุทร ม่ังมี หมู่ท่ี 3 คมนาคมสะดวก

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางเข้าบ้านนายประจวบ  พันธ์ุดี  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 3  คมนาคมสะดวก

40 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า เพ่ือให้มีระบบปิด-เปิดน้ า 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 100,000  - จ านวนประตูปิด-เปิด มีประตูปิด-เปิดน้ าท่ีได้ กองช่าง

หน้าท่อระบายน้ าต าแหน่งท่ีนา ท่ีได้มาตรฐาน น้ าท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐาน

นายประยูร สมัครการ

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายลม่อม  ลายน้ าเงิน  ถึงบ้าน ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

นางสาววิไลลักษณ์   ชาติเจริญ

ลงคลองใหญ่  หมู่ท่ี 4

42 โครงการขุดลอกคลองทุกสายภายใน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - จ านวนคลองระบาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 น้ าท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

36

งบประมาณ
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43 โครงการขุดลอกคลองจากบริเวณ เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 200,000  -  -  - จ านวนคลองระบาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หลังบ้านนายชุ้น  มินทบุญ  ตลอดแนว น้ าท่ีได้รับการดูแล มีระบบระบายน้ าดี  

ถึงหลังวัดบ้านหม่ีใหญ่ หมู่ท่ี 4

44 โครงการขุดลอกคลองจากบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 200,000  -  -  - จ านวนคลองระบาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางละเอียด  จันยมิตรี  ถึงบ้าน น้ าท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

จ.ส.อ.ศักด์ิดา  ดีวิมล   ตลอดท้ัง

ล าคลอง หมู่ท่ี 4

45 โครงการปรับปรุงศาลาท่ีอ่าน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 50,000 50,000 จ านวนท่ีอ่าน ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน และบริเวณ อ่านหนังสือพิมพ์ท่ี หนังสือท่ีได้รับการ หาความรู้ท่ีสะดวก

รอบท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ท่ี 4 มีคุณภาพ ปรับปรุง และปลอดภัย

46 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 168,000  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยชูปัญญา หมู่ท่ี 5  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

47 โครงการขุดลอกท าความสะอาด เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ท่อระบายน้ าภายในพ้ืนท่ีตลอดสาย ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี

หมู่ท่ี 5

48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต้ังแต่ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 88,700  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางส าลี  จนถึงบ้านนายจารึก  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 5  คมนาคมสะดวก

49 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 183,000 183,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทาง ลบ.ถ.93-005 ต้ังแต่บ้านนางสมใจ  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ตลับนาค ถึงบ้านนายเสน่ห์  กันภัย หมู่ท่ี 5  คมนาคมสะดวก

37
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50 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 248,000 248,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทาง ลบ.ถ.93-017 ต้ังแต่บ้าน  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

นายบัวทอง จันทร์งาม ถึงบ้าน

นางชนนพร แสงเดือน หมู่ท่ี 5  คมนาคมสะดวก

51 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 97,000 97,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทาง ลบ.ถ.93-016 ต้ังแต่บ้าน  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

นางส าอาง แสงเดือน ถึงบ้าน 

นางละมัย  เผือกดี หมู่ท่ี 5  คมนาคมสะดวก

52 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตต้ังแต่บ้านนางสุทาทิพย์ วงษ์เล้ียง  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ถึงหน้า อบต.โพนทอง หมู่ท่ี 5  คมนาคมสะดวก

53 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า เพ่ือให้มีฝาท่อระบายน้ า 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 100,000 100,000  - จ านวนฝาท่อระบาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหน้าบ้านนางสาวหทัยรัตน์ ท่ีแข็งแรงได้มาตรฐาน น้ าท่ีได้มาตรฐาน ความปลอดภัย

เชิดโฉม ถึงหน้าบ้านนางน้อย 

อ่อนสร้อย หมู่ท่ี 5

54 อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา จาก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

บ้านนางสายสมร ป้ันเทียน ถึงบ้าน ใช้อย่างท่ัวถึง ครัวเรือนท่ีมี อย่างท่ัวถึง

นายบุญธรรม หนุนทรัพย์ น้ าประปาใช้

55 โครงการวางท่อระบายน้ าสวนนายพิณ เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 300,000  -  -  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลงคลอง R14 หมู่ท่ี 6 ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 300,000  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก จากศาลาพักร้อน ถึงหน้า  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

บ้านนายสมพงษ์  สาระค า หมู่ท่ี 6 คมนาคมสะดวก

38
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57 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 200,000 200,000 จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลงคลองไม้เสียบ จากร้านบ้านหม่ีค้าไม้ และบ่อพักท่ีได้รับ ความสะดวกมีระบบ

ถึงบ้านนายสนิท  อยู่บ้านคลอง หมู่ท่ี 6 การดูแล ระบายน้ าดี 

58 โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกทุกสาย เพ่ือปรับพ้ืนถนน 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 74,600  -  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่ท่ี 6 ให้ได้ระดับ ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

59 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 822,000 822,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายคันคลองส่งน้ า 14 ขวา  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

(ฝ่ังขวา) บริเวณสะพาน ค.ส.ล. หลัง คมนาคมสะดวก

โรงเรียนปิยะบุตร์ ถึงบ้านนายสมภพ

จ าลองเพ็ชร์ หมู่ท่ี 6

60 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณหลังโรงเรียนปิยะบุตรถึงแยกนิกร เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 200,000 200,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณทางเข้าบ้านนางราตรี กางแก้ว หมู่ท่ี 6  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

62 โครงการวางท่อระบายน้ า จากบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางถนอมทรัพย์  ลาภมี ถึงหน้าบ้าน ท่ีได้รับการดูแล ความสะดวกมีระบบ

นายส ารวย  ม่วงสว่าง  หมู่ท่ี 6 ระบายน้ าดี 

63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณทางแยกบ้าน  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

นางสาวเหนียม  ระนาดเงิน หมู่ท่ี 6 สะดวกได้มาตรฐาน คมนาคมสะดวก
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64 โครงการลงหินคลุกบริเวณทางเข้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 100,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสมศักด์ิ  สารสิทธ์ิ หมู่ท่ี 6  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

คมนาคมสะดวก

65 โครงการขุดลอกคลองจากสะพาน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 200,000  - จ านวนคลองระบาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

โรงเรียนปิยะบุตร์ ถึงบ้านนายนวม  น้ าท่ีได้รับการดูแล ความสะดวกมีระบบ

กรอบมุข และแยกไปบ้านนางขวัญใจ ระบายน้ าดี

สิงห์ทอง หมู่ท่ี 6 

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายส าราญ  เชิดโฉม กว้าง 4.00 เมตร   คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ยาว 40.00 เมตร หมู่ท่ี 6 คมนาคมสะดวก

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายขวัญถุง สุขประเสริฐ  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

 คมนาคมสะดวก

68 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ าภายใน เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 200,000 200,000 จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่บ้านท้ังหมด หมู่ท่ี 6 ท่ีได้รับการดูแล สะดวกมีระบบระบายน้ าดี 

69 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 300,000  -  - จ านวนท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประโยชน์จากหมู่บ้านสมศรี ต้ังแต่บ้าน ท่ีได้รับการดูแล ความสะดวกมีระบบ 

นายภมร  โพธิลักษณ์ ตลอดคลอง ระบายน้ าดี

สาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านหม่ีใหญ่ 

หมู่ท่ี 7

70 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี 1 แห่งในเขตต าบล 84,500  -  -  -  - จ านวนรางระบายน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสมศรี หมู่ท่ี 7 ท่ีได้รับการดูแล ความสะดวกมีระบบ

ระบายน้ าดี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 150,000 150,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต้ังแต่บ้านนายล าพา ขันทอง ถึงเขตติดต่อ  คมนาคมท่ีสะดวก ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

เทศบาลเมืองบ้านหม่ี บริเวณหน้า คมนาคมสะดวก

โรงพยาบาลบ้านหม่ี

72 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 115,000 115,000  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณซอยขนมจีน ถึงบ้านนางทองขัน สาริกา  คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 7

73 โครงการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดภายในหมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

  คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

74 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 300,000  - ร้อยละ/จ านวน มีสถานท่ีส าหรับจัด กองช่าง

โรงเรียนวัดบ้านหม่ีใหญ่ หมู่ท่ี 7 ต่าง ๆ ของหมู่บ้านและต าบล ผู้ใช้บริการ กิจกรรมท่ีได้มาตรฐาน

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 122,000 122,000  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณซอยขนมจีน ถึงบ้านนางทองขัน สาริกา  คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 7

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 150,000 150,000  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เช่ือมต่อเทศบาลเมืองบ้านหม่ี ตลอดท้ังเส้น เส้นทางคมนาคมท่ี ครัวเรือนท่ีมีการ สะดวกในการสัญจร

ทางในส่วนท่ีขาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 สะดวกได้มาตรฐาน คมนาคมสะดวก

เมตร ยาว 32.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

77 โครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนน เพ่ือเสริมไหล่ทางถนน 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี 82,800  -  -  -  - ร้อยละ/จ านวนถนน มีไหล่ทางถนนท่ีกว้างข้ึน กองช่าง

ภายในต าบล ท่ีด าเนินการ  

78 โครงการถมดินท่ีสาธารณะบริเวณหลังสนามกีฬา เพ่ือปรับพ้ืนท่ีให้ได้มาตรฐาน 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณพ้ืนท่ีส าหรับ มีพ้ืนท่ีท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง

เทศบาลเมืองบ้านหม่ี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800  สามารถรองรับการด าเนินการ ปรับปรุงบริเวณสถานท่ี สามารถรองรับการก่อสร้าง

ตารางเมตร สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร ก่อสร้างอาคารส านักงานในอนาคต ก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารส านักงาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 1,618,000  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หลวงท้องถ่ิน ลบ.ถ.93-002 หมู่ท่ี 3 ต าบล เส้นทางคมนาคมท่ี ครัวเรือนท่ีมี  สะดวกในการสัญจร

โพนทอง กว้าง 3 เมตร ยาว 762 เมตร  สะดวกได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก

หนา  0.15  เมตร  

80 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  - 3,683,000  -  -  - ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางหลวงท้องถ่ิน  ลบ.ถ.93-010 สายคลองส่งน้ า เส้นทางคมนาคมท่ี ครัวเรือนท่ีมี  สะดวกในการสัญจร

13  ขวา  หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง กว้าง 6 เมตร สะดวกได้มาตรฐาน การคมนาคม

ยาว 1,200 เมตร   หนา 0.05 เมตร สะดวก

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 1,920,000 1,920,000  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายคันคลองเวสเวย์ หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

82 อุดหนุนผังเมืองรวมเมืองบ้านหม่ี เพ่ือให้รู้การเปล่ียนแปลงและการ ต าบลโพนทอง  -  - 50,000 50,000 50,000 ปริมาณพ้ืนท่ี  มีผังเมืองรวมท่ีเหมาะสม กองช่าง

พัฒนาในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวม การจัดท าผังเมืองรวม และสามารถรองรับ

เมืองบ้านหม่ี การพัฒนาเมืองได้

83 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 2,700,000 2,700,000  - ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายสระหลวง รหัสสายทาง ลบ.ถ.93-030 บริเวณ คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีมีการคมนาคมสะดวก สะดวกในการสัญจร

กม.ท่ี 0+225 ถึง กม.ท่ี 1+575

84 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และได้รับ ในเขตต าบลโพนทอง  -  - 70,000 70,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองช่าง

ส่องสว่างตามจุดท่ียังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ท่ีมีไฟฟ้าใช้ ในการเดินทางมากข้ึน

85 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ พร้อมติดต้ังโคม เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และได้รับ 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนรัวเรือน ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองช่าง

ไฟส่องสว่าง ต้ังแต่หลังโรงเรียนปิยะบุตร์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีมีไฟฟ้าใช้   ในการเดินทางมากข้ึน

ถึงโรงแรมตองห้า  

รวม 85 โครงการ  -  - 1,050,000 8,393,600 16,063,000 18,520,000 3,500,000  -  -  -

42

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนท่ีดิน มีสถานท่ีติดต่อราชการ ส านักปลัด

ก่อสร้างอาคารส านักงาน ส าหรับก่อสร้าง ท่ีสะดวกได้มาตรฐาน

อาคารส านักงาน

2 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือให้มีอาคารส านักงาน 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักงาน อบต. ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ท่ีได้มาตรฐาน แห่งใหม่ สะดวกในการติดต่อ

ราชการ

รวม 2 โครงการ  -  - 0 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000  -  -  -
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แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้สภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ส านักปลัด

เด็กเล็กต าบลโพนทอง สะอาดและเป็นระเบียบ  - ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน มาตรฐาน มีความเป็น

มีความปลอดภัยในชีวิต    พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านหม่ีท่ีได้ ระเบียบ สะอาด เด็กมี

 - ก่อสร้างร้ัวล้อมรอบ มาตรฐาน ความปลอดภัยในชีวิต

 - ก่อสร้างอาคารห้องน้ า มากข้ึน

   พร้อมอ่างซักล้าง

 - วางระบบประปา

 - ขยายระบบไฟฟ้า

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า

   ฯลฯ

2 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือซ่อมแซมอาคารศูนย์ ซ่อมแซมอาคาร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของศูนย์ เด้กเล็กมีอาคารเรียนท่ีได้ ส านักปลัด

เด็กเล็กต าบลโพนทอง พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กใน มาตรฐาน

มาตรฐาน อ าเภอบ้านหม่ีท่ีได้

มาตรฐาน

รวม 2 โครงการ  -  - 0 700,000 700,000 700,000 700,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุให้มีการด ารงชีวิต ต าบลโพนทอง ได้รับเบ้ียยังชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการในพ้ืนท่ี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนผู้พิการท่ีได้รับ ผู้พิการ ส านักปลัด

ผู้พิการให้มีการด ารงชีวิต ต าบลโพนทอง เบ้ียยังชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยได้รับการดูแล ส านักปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถมีชีวิตอยู่ ต าบลโพนทอง ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ และอยู่ในสังคมได้

ได้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข

4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง/ปี 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพดี ส านักปลัด

ในระดับท้องถ่ิน ในการบริหารหรือพัฒนา จ านวนเงินสมทบ และชุมชนมีประสิทธิภาพ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถ่ิน

ให้มีประสิทธิภาพ

รวม 4 โครงการ  -  - 7,620,000 7,620,000 7,620,000 7,620,000 7,620,000  -  -  -
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ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการห้องน้ าท้องถ่ินสะอาดและ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ 1 คร้ัง/ปี  - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนห้องน้ า ประชาชนได้ใช้บริการ ส านักปลัด

ปลอดภัย บริการห้องน้ าท่ีสะอาด ท่ีถูกสุขลักษณะ ห้องน้ าท่ีสะอาดและ

ถูกสุขลักษณะ ในต าบล ปลอดภัย

2 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพ่ือให้ประชาชน ได้มี 1 คร้ัง/ปี  - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนศาสนาสถาน ประชาชนมีสถานท่ี ส านักปลัด

ส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ในต าบลโพนทอง เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ศาสนสถาน

3 โครงการ Big Cleaning Day เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 คร้ัง/ปี  - 5,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนสถานท่ี พ้ืนท่ีในต าบลโพนทอง ส านักปลัด

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ด าเนินการจัดท า มีความเป็นระเบียบ

ท้องถ่ินของตนเอง เรียบร้อย สวยงาม

4 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษา 2 คร้ัง/ปี  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียนและ นักเรียนและนักศึกษา ส านักปลัด

การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการช่วยเหลือให้ นักศึกษาท่ีได้รับการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือ

มากข้ึน

รวม 4 โครงการ  -  - 0 35,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เด็กและเยาวชน  -  - 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ ส านักปลัด

เยาวชนต าบลโพนทอง และเยาวชนต าบลโพนทอง ต าบลโพนทอง ร้อยละ 60 มีศักยภาพ และความสามารถ

ตามภารกิจอ านาจหน้าท่ี เพ่ิมมากข้ึน สามารถท าประโยชน์ 

เพ่ือประชาชน และส่งเสริมให้ ให้กับสังคม

เด็ก/เยาวชนได้มีความรู้

ความสามารถและท างาน

ร่วมกันเป็นทีมให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย เด็กนักเรียน  - 100,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กมีหนังสือ อุปกรณ์ ส านักปลัด

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน , สถานศึกษา และลดภาระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนา การเรียน เคร่ืองแบบ

ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ต าบลโพนทอง เด็กเล็กได้รับการ นักเรียน และได้ท ากิจกรรม

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรม สนับสนุนด้าน ท่ีส่งเสริมพัฒนาการท่ีดีข้ึน

พัฒนาผู้เรียน,ค่าอาหารกลางวัน) การศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เด็กนักเรียน 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละของนักเรียน นักเรียนได้รับอาหาร ส านักปลัด

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) นักเรียนมีอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีได้รับอาหารท่ีมี กลางวันครบ 5 หมู่

ครบ 5 หมู่ ต าบลโพนทอง คุณภาพอย่างพอเพียง

4 ค่าอาหารเสริม(นม) เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียน 300,000 300,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาการทางด้าน ส านักปลัด

เสริม(นม)ท่ีมีคุณภาพและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีได้รับอาหารเสริม ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

ปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย ต าบลโพนทอง (นม)

5 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียน 300,000 300,000  - 250,000 250,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาการทางด้าน ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เสริม(นม)ท่ีมีคุณภาพและ  - รร.วัดบ้านหม่ีใหญ่ ท่ีได้รับอาหารเสริม ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

(รร.วัดบ้านหม่ีใหญ่) ปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย (นม)

47

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กนักเรียน เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ส านักปลัด

นอกสถานท่ี การเรียนรู้ต่าง ๆ จากภาย เด็กเล็กต าบลโพนทอง ท่ีได้เรียนรู้ จาก ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน

นอกสถานศึกษาให้เด็ก ภายนอกสถานศึกษา

7 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียนโรงเรียน 300,000 300,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาการ ส านักปลัด

เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ท่ีมีคุณค่าและปริมาณ วัดบ้านหม่ีใหญ่ ท่ีได้รับอาหาร ทางด้านร่างกายท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เพียงพอต่อร่างกาย กลางวัน แข็งแรงสมบูรณ์

(รร.วัดบ้านหม่ีใหญ่)

รวม 7 โครงการ  -  - 1,100,000 1,250,000 1,380,000 1,630,000 1,630,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันอันตรายจาก 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสุนัขและแมว สุนัข/แมวในพ้ืนท่ีมี ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน โรคพิษสุนัขบ้า ท่ีเกิดกับ ในพ้ืนท่ีต าบล จ านวนลดง

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง ประชาชนและลดการแพร่ โพนทอง  

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พันธ์ุของสุนัขและแมว

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี (ค่าขับเคล่ือนโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ)

2 โครงการรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือให้ทราบข้อมูล 1 คร้ัง/ปี  - 3,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนสุนัขและแมว สุนัข/แมวในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน จ านวนประชากรสุนัข/แมว ในพ้ืนท่ีต าบล ได้รับการข้ึนทะเบียน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง และได้รับการข้ึนทะเบียน โพนทอง  ท่ีถูกต้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัค ท่ีถูกต้อง

รราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติย ราชนารี (ค่าส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์)

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันอันตรายจากโรค 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ ส านักปลัด

ไข้เลือดออกท่ีมีพาหะ ในพ้ืนท่ี ป้องกันและสามารถลด

มาจากยุงลาย ลดการ  แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายได้

แพร่พันธ์ุของลูกน้ ายุงลาย

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่ จัดอบรมให้ความรู้และ  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน ประชากรในชุมชน ส านักปลัด

ต าบลโพนทอง อสม. ให้สามารถถ่ายทอด ทบทวนบทบาทหน้าท่ี ประชากรในชุมชน มีสุภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 

 ให้กับคนในชุมชนได้รู้ ของ อสม. มีสุขภาพดีข้ึน

เก่ียวกับโรคอุบัติใหม่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 1) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 2) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

7 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 3) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 4 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 4) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

9 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 5) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

10 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 6) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

11 อุดหนุนส าหรับการด าเนิงานตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7 และคุณภาพชีวิตท่ีดี (อุดหนุน คกม. หมู่ท่ี 7) 80 มีสุขภาพดี น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

12 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่ จัดอบรมให้ความรู้  -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน มีร้านค้าท่ีถูกสุขลักษณะ ส านักปลัด

ส าหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้าท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี

ด้านอาหาร ร้านค้า แผงลอย ร้านช า ด้านอาหาร ร้านค้า แผงลอย ร้านช า และถูกสุขลักษณะ

รวม 12 โครงการ  -  - 240,000 273,000 166,000 306,000 306,000  -  -  -
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 1 คร้ัง/ปี 50,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่มอาชีพท่ี ประชาชนมีอาชีพและ ส านักปลัด

 ต าบลโพนทอง ให้มีรายได้ ได้รับการสนับสนุน รายได้เพ่ิมมากข้ึน

2 โครงการก่อสร้างโรงเรือนฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีสถานท่ีในการฝึก 1 แห่งในเชตพ้ืนท่ี  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนโรงเรือน มีสถานท่ีส าหรับฝึก ส านักปลัด

บ้านหัวเขา อบรมอาชีพ  ฝึกอาชีพ อาชีพท่ีได้มาตรฐาน

3 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้/ บ้านผู้ยากไร้/ 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนบ้านพักอาศัย ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ได้ ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสได้มีท่ีพักอาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส รับการช่วยเหลือให้มีท่ี

ในต าบลโพนทอง พักอาศัยท่ีม่ันคง ถาวร

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัคร เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ 2 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ/คนพิการและ ส านักปลัด

ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ กิจกรรม ผู้ดูแล ได้รับการส่งเสริม

มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 คร้ัง/ปี 200,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กิจกรรม เอดส์และผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพท่ีดีข้ึน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ จัดอบรมให้ความรู้  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีมีจิตส านึก ส านักปลัด

และยุติความรุนแรงในครอบครัว แก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริม แก่กลุ่มสตรี ท่ีมีจิตส านึกใน ในหน้าท่ีของตนเอง  มี

ต าบลโพนทอง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และครอบครัว บทบาทหน้าท่ี คุณธรรม จริยธรรม และ

ต่อบทบาทหน้าท่ีของตน ของตน แนวคิดในการด าเนินชีวิต 

และครอบครัว มีจิตสาธารณะ 

7 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก เพ่ือส่งเสริมอาชีพ/ 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกร เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีปุ๋ยหมัก ส านักปลัด

ปุ๋ยชีวภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย/เพ่ิมรายได้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง

พอเพียง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโพนทอง เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีการมีส่วนร่วม จัดการเรียนการสอน  - 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในต าบล ท่ีเข้าร่วมโครงการ ท่ีดีข้ึนและเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีให้กับลูกหลาน

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของวัยรุ่น วัยรุ่นรู้จักป้องกันและ ส านักปลัด

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น การส่ือสารด้านสุขภาวะ ให้กับครอบครัว ท่ีเข้าร่วมโครงการ ครอบครัวมีสัมพันธภาพ

ทางเพศของวัยรุ่น ในการเล้ียงดูท่ีดีข้ึน

รวม 9 โครงการ  -  - 370,000 420,000 580,000 580,000 580,000  -  -  -

52

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้แสดงออก 1 คร้ัง/ปี  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก ๆ ในเขตพ้ืนท่ีได้ร่วม ส านักปลัด

 และท ากิจกรรมร่วมกัน โครงการ ท ากิจกรรมนันทนาการ

มากข้ึน

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 20,000 20,000 20,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน ภายในต าบลโพนทอง  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวนขยะท่ีลดลง ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ส านักปลัด

(รีไซเคิล) ลดปัญหามลพิษจากขยะ ร้อยละ 2 ประชาชนมีจิตส านึกในการ

สร้างจิตส านึกให้ชุมชนรักษา รักษาความสะอาดและ

ความสะอาดและรู้จักวิธีการ รู้จักวิธีคัดแยกและก าจัด

คัดแยกและก าจัดขยะ ขยะท่ีถูกต้อง

ท่ีถูกต้อง

2 โครงการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกและ เพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธี 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนขยะในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้จักวิธี ส านักปลัด

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะ ก าจัดขยะท่ีถูกวิธี ป้องกัน ต าบลโพนทอง การก าจัดขยะท่ีถูกวิธี

มูลฝอยโดยชุมชน การแพร่ระบาดของเช้ือโรค จ านวนขยะลดน้อยลง

3 โครงการรณรงค์ลดปริมาณและคัดแยก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้แก่  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ ส านักปลัด

ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ลดปริมาณและรู้จักคัดแยก ประชาชนในต าบล ในต าบลโพนทอง อินทรีย์หรือขยะเปียก

ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก โพนทอง รู้จักการคัดแยกขยะ

ในชุมชน อินทรีย์หรือ

ขยะเปียก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึง รณรงค์ให้ประชาชน  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนรู้ถึงพิษภัยและ ส านักปลัด

เลิกใช้ภาชนะโฟม(NO FOAM) บรรจุ พิษภัยและเลิกการใช้ภาชนะ ลดการใช้โฟม รู้ถึงพิษภัยของการ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร โฟมบรรจุอาหาร เป็นการ บรรจุอาหาร ใช้โฟมบรรจุอาหาร อาหารลดปริมาณขยะ และ

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ท าให้ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน

5 โครงการบริหารจัดการน้ าตามปรัชญา เพ่ือน าหลักปรัชญาของ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณพ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ าใต้ดิน) หลักเศรษฐกิจพอเพียงมา หาแหล่งท่ีอยู่ให้กับน้ าใน ท่ีน้ าท่วมขัง มีการบริหารจัดการน้ าท่ีดี

พัฒนาองค์กรให้มีการจัด พ้ืนท่ีของตนเอง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

การน้ าเพ่ือยกระดับคุณภาพ ท่ีดีข้ึน

ชีวิตและสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน

รวม 5 โครงการ  -  - 50,000 180,000 210,000 210,000 210,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร เพ่ือจัดการเลือกต้ัง ประชาชนต าบลโพนทอง  -  - 400,000 400,000  - ร้อยละของ ได้ผู้บริหารท้องถ่ินและ ส านักปลัด

ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ของ อบต. ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิ สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีดี

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณ 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความจงรักภักดี ส านักปลัด

ของพระมหากษัตริย์  โครงการ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณ 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความจงรักภักดี ส านักปลัด

และรัฐพิธี (อ าเภอบ้านหม่ี) ของพระมหากษัตริย์ โครงการ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

4 โครงการจัดท าป้ายช่ือ อบต.โพนทอง เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 1 ป้าย  -  - 80,000 80,000 80,000 จ านวนป้ายช่ือ เกิดความเป็นระเบียบ ส านักปลัด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย เรียบร้อย

5 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมาย/อุปกรณ์ เพ่ือความปลอดภัย ตามพ้ืนท่ีจุดเส่ียง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเคร่ืองหมาย/ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

ความปลอดภัยเพ่ืองานจราจร/ และสะดวกในการสัญจร ในต าบล อุปกรณ์สัญญาณ ปลอดภัยในการใช้รถ

สัญญาณไฟจราจร ภายในต าบล ไฟจราจร ใช้ถนนมากข้ึน

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ตามพ้ืนท่ีจุดเส่ียง 87,000 99,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

ต าบลโพนทอง การป้องกันและบรรเทา ในต าบล ท่ ารับความลิดภัย ปลอดภัยในชีวิตและ

สาธารณภัยให้ดีย่ิงข้ึน  ทรัพย์สินมากข้ึน

 

56

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดต้ังกระจกมองทางบริเวณ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุใน ตามพ้ืนท่ีจุดเส่ียง  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน การใช้รถใช้ถนนมีความ ส านักปลัด

สามแยก/ทางโค้ง การใช้ถนน ในต าบล ท่ีได้รับความปลอดภัย ปลอดภัย อุบัติเหตุทาง

ถนนลดลง

8 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสบ 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้รับบริการ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม สาธารณภัยและปัญหา ช่วยเหลือและมี

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร คุณภาพชีวิต ได้รับการ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ปกครองส่วท้องถ่ิน(สถานท่ีกลาง) ช่วยเหลือ

อ าเภอบ้านหม่ี

9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 1 คร้ัง/ปี  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ความรู้ ความเข้าใจในการ ท่ีเข้าใจระบอบ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไย ประชาธิปไตย ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยมากข้ึน

รวม 9 โครงการ  -  - 467,000 479,000 960,000 960,000 560,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพ่ือให้อาสาสมัครฯมี 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม อปพร.มีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด

ความรู้ความเข้าใจในทักษะ โครงการ บทบาทภารกิจงาน และ

การป้องกัน มีความพร้อมในการปฏิบัต

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือเป็นการป้องกัน ภายในพ้ืนท่ี  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัด

ถนนช่วงเทศกาล อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ต าบลโพนทอง ประชาชนท่ีได้รับ ในการใช้รถใช้ถนน

  ความปลอดภัย

3 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ 1 คร้ัง/ปี  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ และ ส านักปลัด

และการป้องกันภัยแก่ประชาชน ความสามารถด้านการป้องกัน โครงการ สามารถรับมือกับภัยต่าง ๆ

ภัยและระงับภัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

4 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ 1 คร้ัง/ปี  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีจิตส านึกและ ส านักปลัด

สวมหมวกกันน๊อค 100 เปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการ ปฏิบัติตามกฎจราจร ลด

การสูญเสียได้มากข้ึน

5 โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิงในสถานท่ี เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการ 1 คร้ัง/ปี  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนถังดับเพลิง มีอุปกรณ์ในการใช้งานท่ีมี ส านักปลัด

ราชการเพ่ือป้องกันอัคคีภัย ปฏิบัติงาน ในต าบล ประสิทธิภาพ

รวม 5 โครงการ  -  - 20,000 45,000 115,000 115,000 115,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังป้ายบอกช่ือหมู่บ้าน/ เพ่ือความสะดวก ติดต้ังป้ายบอกช่ือ  -  - 50,000 50,000  - จ านวนป้ายบอกทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน/ซอย/สถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ใน ในการสัญจร หมู่บ้าน/ถนน/ซอย/ สะดวกในการเดินทาง

ต าบลโพนทอง สถานท่ีส าคัญต่าง ๆ มากข้ึน

ในต าบล

2 โครงการส ารวจแนวท่ีดินสาธารณะ เพ่ือจัดระเบียบชุมชน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนแนวท่ีดิน ต าบลโพนทองมีความเป็น กองช่าง

ในต าบล สาธารณะ ระเบียบสวยงามมากข้ึน

3 โครงการท าลูกระนาดจ ากัดความเร็ว เพ่ือความปลอดภัย ตามจุดเส่ียงในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดท่ีติดต้ัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และป้ายจ ากัดความสูงและน้ าหนัก และสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยในการเดินทาง

ภายในต าบล มากข้ึน

4 โครงการติดต้ังระบบปิด-เปิดไฟ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 1 แห่งในเขตพ้ืนท่ี  -  - 60,000 60,000 60,000 จ านวนจุดท่ีติดต้ัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รายทางอัตโนมัติ บริเวณหน้าไปรษณีย์ ในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในการเดินทาง

และบริเวณทางเข้าบ้านนายบรรจง มากข้ึน

พงษ์ธานี

รวม 4 โครงการ  -  - 120,000 120,000 230,000 230,000 180,000  -  -  -
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและ 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนเข้าใจถึงภัย ส านักปลัด

ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด โครงการ จากยาเสพติด

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้ประชาชน 1 คร้ัง/ปี 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้จักป้องกัน ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด โครงการ เข้าใจถึงปัญหายาเสพติด

รวม 2 โครงการ  -  - 80,000 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาโพนทอง เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้ 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดความสามัคคี ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการ ประชาชนมีสุขภ่าพท่ีดี

2 โครงการค่ายคุณธรรมวัยใส เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน 1 คร้ัง/ปี 165,000 165,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด้ก/เยาวชนห่างไกล ส านักปลัด

ต้านภัยยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด โครงการ ยาเสพติด

3 โครงการฝึกอบรมกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือให้เด็ก มีสุขภาพดี 1 คร้ัง/ปี 165,000 165,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก/เยาวชนห่างไกล ส านักปลัด

ภาคฤดูร้อน ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้ โครงการ ยาเสพติด

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน ตลอดปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก/เยาวชนห่างไกล ส านักปลัด

แข่งขันกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้ โครงการ ยาเสพติด 

 เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5 อุดหนุนโครงการอบรมดนตรีไทย เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน  1 คร้ัง/ปี 40,000  - 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก/เยาวชน ส านักปลัด

ต้านภัยยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด โครงการ ห่างไกลยาเสพติด

(รร.วัดบ้านหม่ีใหญ่) รู้จักใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

รวม 5 โครงการ  -  - 670,000 630,000 400,000 400,000 400,000  -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลโพนทอง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านละ 1 แห่ง  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวนสถานท่ี หน่วยงานและ หมู่บ้าน ส านักปลัด

 ในหมู่บ้าน และบริเวณรอบ และ 1 อบต. ปรับปรุง มีความเป็นระเบียบ 

ส านักงาน ให้มีความสวยงาม และสวยงาม

เป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู่   

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 300,000 300,000 300,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย เพ่ือให้คลองมีความใส 1 คร้ัง/ปี  - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคลอง ต าบลโพนทอง ส านักปลัด

สุขใจเท่ียวท้องถ่ิน สะอาด สวยงาม  ในต าบล มีคลองท่ีสะอาดและ 

 สวยงาม

   

รวม 1 โครงการ  -  - 0 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลัก เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน  1 คร้ัง/ปี 30,000  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโพนทอง ท่ีรู้หลักปรัชญา ตามหลักปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 1 โครงการ  -  - 30,000 0 30,000 30,000 30,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากร/ผู้น าชุมชน 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับการ บุคลากร/ผู้น าชุมชน มี ส านักปลัด

จริยธรรม บุคลากรของ อปท.และ มีความรู้ ในการบริหารงาน  ฝึกอบรม ความรู้ สามารถน า

ผู้น าชุมชน การพัฒนาท้องถ่ิน คุณธรรมจริยธรรมมาใช้

รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาท้องถ่ินและตนเอง

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 1 คร้ัง/ปี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้ารับการ บุคลากรใน อปท.มีทักษะ ส านักปลัด

เพ่ิอเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับคณะ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ฝึกอบรมและ ความรู้ รวมถึงมีคุณธรรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน สมาชิกสภาฯ/พนักงาน ศึกษาดูงาน จริยธรรมในการปฏิบัติ

ต าบล/พนักงานจ้าง ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง หน้าท่ี

3 โครงการประเมินประสิทธิภาพและ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ 1 คร้ัง/ปี  -  - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ งานในภาพรวมของ องค์กร จ านวนผู้ใช้บริการ การพัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 

4 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้เห็นความส าคัญของ 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานของ อปท. ส านักปลัด

การปกครองส่วนท้องถ่ิน กิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของท้องถ่ิน

65

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา 1 คร้ัง/ปี  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนบุคลกร บุคลากรสามารถน าความรู้ ส านักปลัด

ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพในการ ท่ีได้รับความรู้ มาใช้ในทางท่ีถูกต้องและ 

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

6 โครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้มี จัดอบรม/ประชาคมแผน 40,000 40,000 50,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ปะชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด

และแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 7 หมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันอย่างท่ัวถึง  เกิด

ทัศนคติท่ีดีต่อชุมชน

7 โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษี เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนบุคลกร มีระบบการจัดเก็บ กองคลัง

ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ท่ีได้รับความรู้ ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ

8 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพ่ือให้สมาชิก อสถ. 1 คร้ัง/ปี  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวนอาสาสมัครฯ อาสาสมัครฯ มีความรัก ส านักปลัด

(อถล.) มีส่วนร่วมในการพัฒนา ในต าบลโพนทอง ในท้องถ่ินของตนเอง

ท้องถ่ิน

9 โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถ่ิน เพ่ือให้ถนนในท้องถ่ิน 1 คร้ัง/ปี  - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนถนนใน ต าบลโพนทองมีถนน ส านักปลัด

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีความสวยงาม และ ต าบล ท่ีสวยงาม สะอาดและ

ปลอดภัย ปลอดภัย

รวม 9 โครงการ  -  - 520,000 580,000 935,000 915,000 915,000  -  -  -

66

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรและกลุ่ม 1 คร้ัง/ปี  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม บุคลากรและผู้น าชุมชน ส านักปลัด

และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ผู้น าชุมชน มีความรอบรู้ โครงการ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ

ระดับต าบล และสามารถน ามาพัฒนา มาถ่ายทอดสู่ท้องถ่ินได้

ท้องถ่ินให้ก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกป่า เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ พ้ืนท่ีต าบลโพนทอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพ้ืนท่ีส่ีเขียว ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อมในต าบลโพนทอง ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา พ้ืนท่ีต าบลโพนทอง  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนพันธุกรรมพืช มีระบบข้อมูลพันธุกรรม ส านักปลัด

มาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ พืชและทรัพยากร

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รวม 2 โครงการ  -  - 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์งานประเพณี 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด

แข่งเรือยาวและของดีบ้านหม่ี ของอ าเภอบ้านหม่ี โครงการ และอนุรักษ์ประเพณี

ท่ีดีงามของท้องถ่ิน

รวม 1 โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โพนทอง ที่  6  ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนเห็นคุณค่าท่ีควร ส านักปลัด

และประเพณีท้องถ่ิน อันดีของท้องถ่ิน โครงการ อนุรักษ์ไว้ให้กับท้องถ่ิน

2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง เพ่ือสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมวันส าคัญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วมกันบ าเพ็ญ ส านักปลัด

พระพุทธศาสนา และศาสนพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา โครงการ กุศลในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนามากข้ึน

3 โครงการผู้สูงอายุสุขใจท าบุญไหว้พระ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 1 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุได้ร่วมกันพัฒนา ส านักปลัด

ได้รู้จักเข้าวัดท าบุญ โครงการ พระพุทธศาสนาให้คงอยู่

4 อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี 1 คร้ัง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วมงาน ประเพณีของท้องถ่ิน ส านักปลัด

พระนารายณ์มหาราช(อ าเภอบ้านหม่ี) ท่ีดีงามของจังหวัด ได้รับการอนุรักษ์ 

5 อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมงาน ประเพณีของท้องถ่ิน ส านักปลัด

 พระนารายณ์มหาราช(จังหวัดลพบุรี) ท่ีดีงามของจังหวัด  ได้รับการอนุรักษ์ 

6 อุดหนุนตามโครงการ ของ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนต าบล 200,000 200,000 270,000 270,000 270,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีของท้องถ่ิน ส านักปลัด

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของท้องถ่ิน โพนทอง  โครงการ ได้รับการอนุรักษ์ 

ต าบลโพนทอง

รวม 6 โครงการ  -  - 585,000 585,000 655,000 655,000 655,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว 5,000  - 10,500  -  - ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก  -  - 7,000  -  - ส านักปลัด

   ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง/ยาว/สูงประมาณ

   118.5/40.5/87.7 ซม. จ านวน 2 ตู้

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือนทรงสูง  -  - 15,500  -  - ส านักปลัด

   ขนาดกว้าง/ยาว/สูงประมาณ 91.6/45.7/183 ซม.

   จ านวน 2 ตู้

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง/ยาว/สูงประมาณ  -  - 5,000  -  - ส านักปลัด

   60/120/80 ซม.จ านวน 2 ตัว

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง/ยาว/สูงประมาณ  -  - 3,000  -  - ส านักปลัด

   60/60/80 ซม.จ านวน 2 ตัว

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล)  -  - 1,288,000  -  - ส านักปลัด

   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

   ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

   จ านวน 1 คัน

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - ไมโครโฟนชุดประชุม 90,000  -  -  -  - ส านักปลัด

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เสาอากาศไดโพล แบบ 4 ST จ านวน 1 ชุด  -  - 15,000  -  - ส านักปลัด

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เคร่ืองวิทยุชนิดติดรถยนต์ จ านวน 3 เคร่ือง  -  - 72,000  -  - ส านักปลัด

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เคร่ืองวิทยุแบบติดต้ังประจ าท่ี จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 30,000  -  - ส านักปลัด

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เคร่ืองวิทยุมือถือ จ านวน 10 เคร่ือง  -  - 120,000  -  - ส านักปลัด

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 1 ชุด 87,000 99,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - กล้องถ่ายรูป Digital แบบ Mirrorlrss จ านวน 1 ตัว  -  - 10,000  -  - ส านักปลัด

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - เคร่ืองมัลิมีเดียโปรเจกเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง  - 42,000  -  -  - ส านักปลัด

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - ตู้เย็น จ านวน 1 ตู้ 15,000  -  -  -  - ส านักปลัด

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  - หัวฉีดน้ าดับเพลิง 4,700  -  -  -  - ส านักปลัด

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  - ชุดดับเพลิง  -  - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  - สายส่งน้ าดับเพลิง 51,000 48,000  -  -  - ส านักปลัด

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  - ปืนฉีดน้ าดับเพลิง  - 19,900  -  -  - ส านักปลัด

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  - 17,000  -  -  - ส านักปลัด

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 12,500  -  - ส านักปลัด

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 4 เคร่ือง  -  - 2,800  -  - ส านักปลัด

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน  - กระจกมองทางชนิดโค้ง  -  - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 15,000  -  -  -  - กองคลัง

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800  -  -  -  - กองคลัง

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจกทรงสูง 14,000  -  -  -  - ส านักปลัด

   ขนาดกว้าง/ยาว/สูงประมาณ 91.6/45.7/183 ซม.

   จ านวน 2 ตู้

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง 4,000  -  -  -  - ส านักปลัด

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู   -  - 57,200  -  - กองช่าง

   จ านวน 2 เคร่ือง

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - เคร่ืองพ่นยาแบบสะพายหลัง จ านวน 1 เคร่ือง 18,000  -  -  -  - กองช่าง

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - เคร่ืองสูบน้ าไดโว่ จ านวน 1 เคร่ือง 18,000  -  -  -  - กองช่าง

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - เคร่ืองสูบน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 30,000  -  - กองช่าง

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - เคร่ืองสกัดคอนกรีต จ านวน  1  เคร่ือง 30,000  -  -  -  - กองช่าง

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - เล่ือยโซ่ไฟฟ้า  ขนาดบาร์บังคับโซ่ 11.5  น้ิว 8,000  -  -  -  - กองช่าง

   จ านวน  1  เคร่ือง
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ที่ แผนงาน



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - แบบหล่อแท่งคอนกรีตชนิดลูกบาศก์  จ านวน 3 ลูก 7,000  -  -  -  - กองช่าง

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เคร่ืองป่ันไฟ  เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 15 แรงม้า  -  - 30,000  -  - กองช่าง

  ก าลังจ่ายไฟออก 6,500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จ านวน  1  เคร่ือง 9,500  -  -  -  - กองช่าง

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - เล่ือยโซ่ยนต์  ขนาด  11.5  น้ิว จ านวน  1  เคร่ือง  -  - 12,000  -  - กองช่าง

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - เคร่ืองเจียร  ขนาด 4 น้ิว จ านวน  1  เคร่ือง 3,000  -  -  -  - กองช่าง

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - สว่านไฟฟ้า ขนาด 16 มิล(5/8")  จ านวน  1 เคร่ือง 3,000  -  -  -  - กองช่าง

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  ขนาด 8 น้ิว  -  - 5,600  -  - กองช่าง

   จ านวน  1  เคร่ือง

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - ตู้เช่ือมไฟฟ้า CO2  จ านวน 1  เคร่ือง  -  - 25,000  -  - กองช่าง

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - บันไดสไลด์ ขนาด 9 ช้ัน  จ านวน  1  ตัว  -  - 10,000  -  - กองช่าง

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  - ล้อวัดระยะทาง  จ านวน  1  ตัว  -  - 12,000  -  - กองช่าง

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 5,800  -  - กองช่าง

387,800 238,400 1,916,400 150,000 150,000
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การติดตามและประเมินผล 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
นำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ 
     ตำบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ 
     ที่ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน 
     การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 
     ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
     ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ 
     จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
     อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่  
     การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
     การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
     การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ 
     ศาสนาประเพณี  และงานประจำปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     ภาษาถิ่น สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา  
     คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ 
     ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ 
     ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสนิใจ  ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
     ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
     เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง 
     แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติและThailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ 
     บังคับใชผ้ลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา  
     สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
     เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็ต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ 
     ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 
     กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่าง ๆ ทาง 
     ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อ 
     สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาใน 
     ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย 
     เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนนิงาน ไดแ้ก่  
     S-Strengit (จดุแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-pportunity  
     (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตแิละ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปน็ลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน นำไปสู่การทำโครงการพฒันา
ท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพฒันาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไมส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ทีไ่ด้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัตใินเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึ่ง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนนิการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์ 
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

วัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การพฒันา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสรา้ง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข 
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลีย่นจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้กำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนินการ เปน็โครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธผิล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(๕)  

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใชบ้อกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะ
ได้รับ) 

(๕)  
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๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนนิการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิง่ที่ต้องการ
ดำเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เปน็เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

  (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
   (1.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  
ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   
   (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   
   (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความ รู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  
ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   
   (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
   (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื ่องจาก ในตำบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดทำแผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
  (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
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   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยัง  
ไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน R14 ตลอดทั้งสาย เริ่มหมู่
ที่ 1 เชื่อมระหว่างหมู่ที่6 (2 ฝั่งหมู่ที่ 1,6 และหมู่ที่ 1,5) 

255,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 64,000 
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางเฮือง  สุขสงวน ไปจนถึงบริเวณหน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง 
295,000 

4 โครงการก่อสร้างรางรายน้ำ ตั้งแต่บ้านนางนฤมล  ศรีสาร ถึงบ้านนางสาวอรุณ  
ทองรอด หมู่ที่ 3 

141,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตั ้งแต่บ้านนายสมบุญ   สิงห์ทอง  ถึงบ้าน      
นายสมัคร  แก้วรัตน์  หมู่ที่ 3 

45,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตั้งแต่บ้านนางสำลี  จนถึงบ้านนายจารึก หมู่ที่ 5 88,000 
7 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกทุกสายภายในหมู่ที่ 6 74,000 
8 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสมศรี หมู่ที่ 7 83,000 
9 โครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนภายในตำบล 82,000 

10 โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคุมกำเนิดในสุนัขและแมว ภายในพื้นที่
ตำบลโพนทอง 

18,255 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตำบลโพนทอง 50,293.80 
12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ดูแล 18,300 
13 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ดูแล/เด็กและ

เยาวชน/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 
113,100 

14 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 76,035 
15 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร

ของ อปท.และผู้นำชุมชน 
9,490 
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ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ดำเนินการ 

16 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 

222,060 

17 โครงการวันท้องถิ่นไทย 800 
18 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,600 
19 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสตร์ 720 
20 โครงการผู้สูงอายุสุขใจทำบุญไหว้พระ 195,925 

 
 

----------------------------------------- 




