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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เป็น
แผนที่ได้จัดทาขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลที่
ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมและร่วมจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านต่างๆ พร้อม
กับร่วมกันจัดทารายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะดาเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี
แผนพัฒนาสามปี จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้นาทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลใน
ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาร่วมกันในท้องถิ่น ในอีก 3 ปี
ข้างหน้ า เนื่ องด้ว ยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กาลังเป็นอยู่และแนวโน้มกระแสโลกในอนาคต จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ด้ว ยการ
เสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนให้อยู่ดีมีสุข
ส าหรั บ การจั ดทาแผนพัฒ นาสามปีขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลโพธิ์เอน จะมีลั กษณะ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี ดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
เป็ น แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ ส อดคล้ อ งกับ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา (วิสั ย ทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา) อันมีลั กษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดาเนินการทบทวนและดาเนินการจัดทา
ทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมี
หลายแนวทาง และต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็น
ข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม
ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ)
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดาเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
2. โครงการ/กิ จกรรม จะต้ องมี ความพร้ อมในทุ กๆ ด้ าน เพื่ อที่ จะน าไปจั ดท าข้ อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย
ลักษณะสาคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป
1. เป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี
4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ อบต. ในทุกด้าน ครอบคลุมปัญหา
ความต้องการอย่างรอบด้าน
2. เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนชัดเจน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยกาหนด
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางและครอบคลุมทุกด้าน ทาให้ประชาชนในชุมชน
ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตว่าเป็นไปในแนวทางใด ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ทาให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมในการกาหนดแผนงาน โครงการ รายละเอียดโครงการ
หรือกิจกรรมที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชน ทาให้การบริหารเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
2.1 สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลโพธิ์เ อนเป็นองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นขนาดกลาง ที่ตั้ง ของ
สานักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง ตาบลโพธิ์เอน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจาก
ที่ว่าการอาเภอประมาณ 8 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายสาคร นิลนพ กานันตาบลโพธิ์เอน
เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตาแหน่ง) และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยมี นายภูวดล สุกาทร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนปัจจุบัน
อาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ
ติดกับ
ตาบลวังแดง อาเภอท่าเรือ
ทิศใต้
ติดกับ
ตาบลปากท่า อาเภอท่าเรือ
ทิศตะวันออก
ติดกับ
ตาบลศาลาลอย อาเภอท่าเรือ
ทิศตะวันตก
ติดกับ
ตาบลวังแดง อาเภอท่าเรือ
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าป่าสักไหลผ่าน กลางตาบล ทาให้แบ่งพื้นที่ตาบลออกเป็นสองฝั่งแม่น้า
คือ หมู่ที่ 1, 3, และ 5 พื้นที่อีกฝั่งแม่น้า คือ 2, 4 และ 6 โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 11.42 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น
หมู่ที่ 1
มีเนื้อที่ประมาณ 1.9 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 2
มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 3
มีเนื้อที่ประมาณ 3.3 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 4
มีเนื้อที่ประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 5
มีเนื้อที่ประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 6
มีเนื้อที่ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านกระดาษ
บ้านโพธิ์เอน
บ้านบางม่วง
บ้านสามเรือน
บ้านตะเคียนด้วน
บ้านใหม่สามเรือน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นายพรชัย เต้าสุวรรณ์ (กานันตาบล)
นายนธี แสงพิรุณ
นายสุชาติ ศิรินัย
นายมนตรี แสงจินดา
นายนัฐวุฒิ พิมพ์รัตน์
นายสายชล ก้อนทอง
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ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 3,138 คน แยกเป็นชาย 1,458 คน เป็นหญิง 1,680 คน และจานวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 980 ครัวเรือน
หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
รวม

332
277
212
239
171
227
1,458

388
298
260
265
213
256
1,680

720
575
472
504
384
483
3,138

จานวนครัวเรือน
(หลัง)
231
210
140
150
113
136
980

ประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ
อายุต่ากว่า 18 ปี
อายุระหว่าง 18-60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม

ชาย
310
931
215
1,456

หญิง
340
1,006
330
1,676

รวม
650
1,937
545
3,132

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557
2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
ลักษณะอาชีพของประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง บางส่วน
เป็นข้าราชการ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพอื่น ๆ
การใช้พื้นที่ในการทาเกษตรกรรมของประชากร
พื้นที่ทานา
4,741 – 1 – 20 ไร่
พื้นที่ทาสวน
43 – 0 – 25 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร
ไร่
พื้นที่ทาการประมง
ไร่
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2.3 สภาพสังคม
สถานศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
2. โรงเรียนวัดสามเรือน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
3. โรงเรียนวัดเทพคันธาราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามเรือน ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
- ศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 4 แห่ง ได้แก่
1. วัดโพธิ์เอน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
2. วัดบางม่วง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3
3. วัดสามเรือน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
4. วัดเทพคันธาราม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลโพธิ์เอน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลโพธิ์เอน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทาการสถานีตารวจภูธร 1 แห่ง ได้แก่
ที่ทาการสถานีตารวจภูธรปากท่า
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตองค์การบริ หารส่ ว นตาบลโพธิ์เอน ไม่มีที่ทาการไปรษณีย์ ประชาชนส่ว นใหญ่ใช้
บริการจากที่ทาการไปรษณีย์ที่อยู่ข้างเคียง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ และข้อมูลข่าวสารทั่วไป ให้กับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทราบโดยใช้เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
การสื่อสารโดยโทรศัพท์มีทั้งโทรศัพท์ติดตั้งประจาครัวเรือนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย และบริษัทเอกชน การติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์สาธารณะ มีจานวน 6 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน ดินทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนส่วนใหญ่มีลั กษณะเป็น
ดินร่วน เหมาะแก่การทาอาชีพเกษตรกรรม
ทรั พยากรน้ า แหล่ งน้าที่ส าคัญที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ในด้านการเกษตรและอุปโภค
บริโภค ได้แก่ แม่น้าป่าสัก, คลองยี่สิบสี่ขวา, คลองชลประทาน
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2.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จานวน 2 สาย
สภาพถนน
ราดยาง
จานวน 2 สาย
ระยะทาง 4.500 กม.
ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 สาย
สภาพถนน
ราดยาง
จานวน 1 สาย
ระยะทาง 3.200 กม.
ลูกรัง
จานวน 2 สาย
ระยะทาง 5.000 กม.
ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน จานวน 7 สาย
สภาพถนน
ราดยาง
จานวน 2 สาย
ระยะทาง 0.700 กม.
ลูกรัง
จานวน 5 สาย
ระยะทาง 8.500 กม.
ประปา
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้าประปา จานวน 875 หลังคาเรือน
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
6
แห่ง
ประปาภูมิภาค
แห่ง
ประปาหมู่บ้าน
1
แห่ง
มีแหล่งน้าสาหรับผลิตน้าประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี
( / ) มี (ระบุ) แม่น้าป่าสัก
ไฟฟ้า
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 980 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลังคาเรือน
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนที่มีไฟฟ้าสาธารณะ
จานวน 9 สาย
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จานวน - สาย
แหล่งน้า
ลาห้วย
แห่ง
สระน้า
แห่ง
หนองน้า
แห่ง
บ่อน้าตื้น
แห่ง
ลาคลอง
2
แห่ง
บ่อบาดาล
6
แห่ง
บึง
แห่ง
อ่างเก็บน้า
แห่ง
แม่น้า
1
แห่ง
ฝาย
แห่ง
การระบายน้า
จานวนราง/ท่อระบายน้า
จานวน 6 แห่ง ระยะทาง 2.0 กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้า ทั้งสองด้านของถนน
จานวน - สาย ระยะทาง - กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้าด้านเดียว
จานวน 4 สาย ระยะทาง 1.5 กม.
ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้า
จานวน 2 สาย ระยะทาง 0.5 กม.
บริเวณที่มีน้าท่วมขัง - แห่ง
ระยะเฉลี่ยที่น้าท่วมขังนานที่สุด - วัน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้มีการทาความสะอาดราง/ท่อระบายน้า
- ตามชุมชนร้องขอ
น้าเสีย
วิธีบาบัดน้าเสียโดยวิธี ( ) ดาเนินการเอง ( ) จ้างเอกชน ( / ) อื่นๆ(บาบัดจากครัวเรือน)
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หน่วยธุรกิจ/การพาณิชย์
สถานีบริการน้ามัน
หอพัก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ร้านอาหาร
ร้านเสริมสวย
อู่ซ่อมรถ
ร้านค้าทั่วไป
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
คลังสินค้า
ท่าเรือลงสินค้า
อู่ต่อเรือ
เมรุลอย
ผลิตเครื่องดื่ม
โรงทาผัก
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
โรงกลึง

จานวน (แห่ง)
3
4
1
11
6
1
35
1
1
3
1
1
1
1
1
2

2.5 อัตรากาลังในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน มีอัตรากาลังทั้งหมด 34 อัตรา ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล
รวมทั้งสิ้น
จานวน
13
ลูกจ้างประจา
รวมทั้งสิ้น
จานวน
1
พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
จานวน 16
พนักงานจ้างเหมา
รวมทั้งสิ้น
จานวน
4

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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ข้อมูลพนักงานส่วนตาบล
สานักงานปลัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางสาวดรุณี คงมาก
นางผ่องศรี แท่นเงิน
นางสาวบงกช พืชกมุท
นายประดิษฐ์ แสนสุข
นางสาวพนิดา สาเร็จทรัพย์
นางสาววัลยา ปัญจพัฒนศิริ
นางสาววรรณพร ศิลาอาสน์
นายชัยยุทธ แสนสุข
นางประภัสสร แสนสุข
นางกรรณิการ์ บุญยรัตพันธุ์

ตาแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิชาการศึกษา
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนการคลัง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางชมัยพร แจ่มจารัส
2 นางสาวนงเยาว์ จารุชาติ

ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนการคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ส่วนโยธา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายธนพงษ์ อาพันธ์รัตน์

ตาแหน่ง
นายช่างโยธา

ลูกจ้างประจา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางเนตฤนุช ฝูงชมเชย

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลูกจ้างภารกิจ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาวดวงเดือน มะสีพันธ์
นายจักรกฤษณ์ ภู่ระหงษ์
นางประไพ มิ่งขวัญ
นางสาวอลิตา แสงพิรุณ
นางมณี พงษ์เขียว
นางสาวจันทิมา สวนมะลิ
นางสาวกาญจณา ฤกษ์อรุณ

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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ลูกจ้างทั่วไป
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายปิ่นทอง เครือศิลป์
นายพุทธรักษา นาคฤกษ์
นายสุจิน แจ้งประจักษ์
นายพิสิษฐ์ ประเสริฐผล
นายจตุพล ขุมทิพย์
นายพนม รอดปัดสะเวก
นายมลชัย แสงพิรุณ
นายศิริพงษ์ คะนึงจิต
นายสมชาย ศาสตร์ศิริ

ตาแหน่ง
พนักงานผลิตน้าประปา
ยามกลางคืน
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง

พนักงานจ้างเหมา
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายอนุราช ฤกษ์อรุณ
นางสาวอชิรญาณ์ นิลคูหา
นางสาวอรทัย แจ้งวาริต
นางสมพงษ์ สุขแจ่ม

ตาแหน่ง
พนักงานจ้าง ประจาศูนย์สูบน้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง)
แม่บ้าน

2.6 ข้อมูลคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนปัจจุบันมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนที่มาจาก
การเลือกตั้ง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ทาการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
จานวน 2 คน และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนจานวน 1 คน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ/สกุล
นายภูวดล สุกาทร
นายสมพร อุนนิมิตร
นายวินัย แสงจินดา
นายสาราญ แสงหิรัญ

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
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2.7 ข้อมูลสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
จานวน 12 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน จานวน 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ/สกุล
นายเสนาะ พงษ์พนัส
นายอานวย แท่นเงิน
นายวัชระ บุญแท้
นายสมบัติ ผดุงศักดิ์
นายสมควร ชีวิหาร
นายวิรัตน์ แสงพิรุณ
นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิริ
นายประทีป แจ้งวาริต
นางบุญทรัพย์ ตั้งใจรักษ์
นายประจวบ ภู่ระหงษ์
นายสุชิน มัยปราณีต
นายสมพงษ์ แจ้งประยูร

ตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

หมู่ที่
5
3
3
1
1
2
2
4
4
6
6
6

2.8 สถานะการคลัง
ในปี ง บประมาณ 2556 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ เ อน มี ร ายได้ ทั้ ง สิ้ น จ านวน
16,457,417.24 บาท และมีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 13,626,436.40 บาท โดยมีแยกรายละเอียด ดังนี้
หมวดรายรับ
รายรับ
ก. รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
1.3 ภาษีป้าย
รวม

รายรับจริง
2555

รายรับจริง
2556

587,493.00
42,600.00
630,093.00

582,852.00
54,551.66
37,314.00
674,717.66

ประมาณการ
ปี 2557

601,760.00
54,150.00
42,800.00
698,710.00

รายรับ
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
2.1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ
มูลฝอย
2.2 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมฯ
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์
2.5 ค่าปรับผู้กระทาผิดจราจร
2.6 ค่าปรับผิดสัญญา
2.7 ค่าปรับอื่น ๆ
2.8 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200
ตรม.
2.9 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวม
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
รวม
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.1 ค่าขายแบบแปลน
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวม

รายรับจริง
2555

รายรับจริง
2556
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ประมาณการ
ปี 2557

83,720.00

94,820.00

90,000.00

60.00

100.00

100.00

46,920.00

56,720.00

10,500.00

170.00

150.00

500.00

24,516.00
1,400.00

59,200.00
20,914.00
2,000.00

50,000.00
15,000.00
31,500.00

156,786.00

700.00
234,604.00

13,000.00
210,600.00

82,242.48
82,242.48

135,832.19
135,832.19

80,000.00
80,000.00

727,093.00

853,419.00

900,000.00

727,093.00

853,419.00

900,000.00

24,290.00
24,290.00

9,000.00
26,913.00
35,913.00

15,000.00
20,000.00
35,000.00

รายรับ

รายรับจริง
2555

รายรับจริง
2556
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ประมาณการ
ปี 2557

ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
5,000.00
หรือล้อเลื่อน
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
5,278,879.27 7,174,813.45 5,350,000.00
กาหนดแผนฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร 5%
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
3,774,904.32 3,323,122.11 3,800,000.00
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
150,948.57
129,326.63
150,000.00
6. ภาษีสุรา
523,968.87
535,488.27
520,000.00
7. ภาษีสรรพสามิต
941,919.10 1,169,019.09 1,196,500.00
8. ภาษีการพนัน
9. ค่าภาคหลวงแร่
13,450.39
15,329.69
23,400.00
10. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
38,285.99
48,125.82
38,000.00
11. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ
12. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
240,722.25
915,044.00
433,230.00
และนิติกรรมตามประมวล
13. ค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
1,030.00
2,020.00
สิ่งแวดล้อม
14. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดิน
15. ค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์
16. เงินเรียกเพิ่มใบอนุญาตขาย
สุรา
17. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
18. ภาษีจัดสรรอื่นๆ
1,800.00
รวม
10,964,108.76 13,312,289.06 11,517,930.00

รายรับ

รายรับจริง
2555

รายรับจริง
2556
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ประมาณการ
ปี 2557

ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
1,922,804.00 2,655,925.00 1,930,000.00
2. เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ทีต่ ้องนามาตั้ง 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
งบ
รวม
3,872,804.00 4,605,925.00 3,880,000.00
ง. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
1. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์
รวม
รวมเงินรายรับทั่วไป
16,457,417.24 19,852,699.91 17,322,240.00
จ. เงินรายได้อื่น
1. เงินที่จ่ายขาดสะสม
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น
16,457,417.24 19,852,699.91 17,322,240.00
หมวดรายจ่าย
รายจ่าย
1. งบกลาง
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
4. ค่าตอบแทน
5. ค่าใช้สอย
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าครุภัณฑ์
9. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10. เงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
2555

รายจ่ายจริง
2556

ประมาณการ
2557

625,359.00
350,039.80
655,000.00
1,879,920.00 1,749,366.00 1,724,200.00
3,477,095.00 4,089,649.00 5,318,800.00
1,038,956.00 1,065,479.50
887,600.00
2,053,639.35 1,744,776.32 3,380,400.00
2,372,403.89 1,327,610.29 2,069,240.00
465,055.66
524,134.36
590,000.00
405,995.00
61,400.00
147,000.00
885,100.00
25,000.00 1,370,000.00
422,912.50
386,000.00 1,180,000.00
13,626,436.40 11,323,455.27 17,322,240.00
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2556)
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบลน่าอยู่ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม ยึดเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็ง
ของชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ ร่มเย็นปลอดภัย มีระเบียบ ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง มีระบบการบริหารที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วิถีชีวิตดี มีความสุขและต้องอาศัยพลังจากประชาชน
ทุกคน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของการเป็นชุมชนน่าอยู่ คือ การสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน การวางแผนที่
จะนาไปสู่ทิศทางของการพัฒนานั้น จะต้องเป็นการวางแผนจากสภาพปัญหาของท้องถิ่น ความต้ องการของ
คนในชุมชน ซึ่งไม่ทาลายภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างเป็นระบบและมุ่งให้เกิดการบูรณาการ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา มีดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พัฒนาระบบการจราจรและการขนส่ง ตลอดจน
การขยายเขตบริการประปา
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการศึกษา
การจั ดสวัส ดิการสั งคม การจั ดโภชนาการที่ดีให้ กับประชาชน มีระบบป้ องกันภัย และการพัฒ นาด้า น
เกษตรกรรม
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดระบบบาบัดน้าเสีย การ
สร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ได้แก่ การส่งเสริม การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
5. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การบริการ
ประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการ อบต. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ อบต.
1. ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่สาคัญและมีผลกระทบต่อ อบต. คือ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและทั่วโลก ที่เกิดจากการทาลาย
ธรรมชาติของมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากการเกิดน้าท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมมาก่อน หรือการขาดแคลนน้าใน
การทาการเกษตร ซึ่งส่ งผลให้ อบต. ต้องเสียงบประมาณเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทาให้
งบประมาณเหลือน้อยในการพัฒนาด้านอื่นๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ
- การรับวัฒนธรรม หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก่อให้เกิดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในสังคม
เช่น พฤติกรรมที่แสดงออกค่านิยมของเยาวชนด้านการแต่งกายและการบริโภค ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดั่งเดิมไป ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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สภาวะข้าวของแพง ราคาสินค้าในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งอาจนาไปสู่การโจรกรรมในพื้นที่
งบประมาณที่ได้รับ จากปัญหาเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้รายได้ของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้วย
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาจึงต้องทาตาม
งบประมาณที่ ได้รั บ อย่างจ ากัด ซึ่งทาให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องและไม่ส ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ทันที
และนอกจากนี้ คือ ระบบข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้าสู่ชุมชนและสิ่งที่ประชาชนนาเข้าสู่ชุม ชนโดยไม่รู้ตัว ความรู้ความสามารถของ
ประชาชนในชุมชน ทัศนคติ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น
หากเกิดความร่วมมือร่วมใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เปิดโอกาสเปิดกว้าง พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทาให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทางที่ดี มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตาบล
2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ปัญหา
สภาพปัญหาที่มีอยู่
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การคมนาคม
- ถนนเกิดการชารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากมี - เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นประจา
- ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
- ประชาชนอาจได้รับอันตรายจาก
การสัญจร
- ประปาหมู่บ้าน
- มีการขยายครัวเรือนมากขึ้น ทาให้ผลิต - เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน
น้าไม่ทันต่อความต้องการ เนื่องจาก
ระบบการผลิตน้ายังเป็นระบบขนาดเล็ก - ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
- น้ามีสภาพขุ่น ไม่ได้คุณภาพ
- ประชาชนอาจได้รับอันตรายจาก
- ไฟสาธารณะ
- ยังไม่มีการขยายเขตไฟสาธารณะเข้า
การสัญจรและการดารงชีวิต
หมู่บ้านบางแห่ง
- ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
- ประชาชนยังขาดความรู้ความ
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง - ประชาชนสุขภาพร่างกายไม่
เข้าใจในเรื่องสุขอนามัย
สุขอนามัย
แข็งแรง
- สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ไม่มีสถานที่ในการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - การพัฒนาไม่สามารถทาได้มาก
เป็นของหน่วยงาน
เพราะใช้สถานที่ของโรงเรียนใน
พื้นที่
- ปัญหายาเสพติด
- ในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติดและผู้ขาย
- เยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น

ปัญหา
3. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
- จิตสานึกของประชาชนในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพปัญหาที่มีอยู่
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- ประชาชนยังไม่ตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อัน
ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง
เช่น อุทกภัยร้ายแรง

- อากาศเป็นพิษ / ฝุ่นละออง

- มีควันและขี้เถ้าจากโรงงานในตาบล
ใกล้เคียงปะปนอยู่ในอากาศ

- ระบบทางเดินการหายใจไม่ปกติ
หรืออาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เป็น
อันตรายต่อร่างกาย

- การจัดการขยะมูลฝอย

- การทิ้งขยะของประชาชนยังไม่มีการคัด
แยก และทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ถูก
สุขลักษณะ

- ส่งกลิ่นเหม็นและการเกิดการ
สะสมของเชื้อโรค ซึ่งอาจนาไปสู่
การเกิดโรคระบาด
- การเผาขยะ นาไปสู่ภาวะเรือน
กระจก ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน

- สถานที่ทิ้งขยะ

- สถานที่ทิ้งขยะมีจานวนน้อยและใกล้
แหล่งชุมชน

- เป็นมลพิษต่อสังคม
- หากไม่มีการคัดแยกขยะ และไม่
มีการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ
อาจทาให้ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ

- การกัดเซาะของตลิ่ง

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้าได้รับ
ผลกระทบจากการที่ตลิ่งทรุด

- ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่
ติดกับแม่น้า
- ประชาชนต้องย้ายที่อยู่อาศัย

- ในช่วงฤดูร้อน บางครั้งเกษตรกร
ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้าในการ
ประกอบอาชีพ

- ผลผลิตไม่ทันต่อความต้องการ
และผลผลิตมีคุณภาพต่า
- เกษตรกรขาดรายได้

- ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

- เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชกัดกิน
ผลผลิต

- ผลผลิตมีคุณภาพต่า ไม่ได้
มาตรฐาน

- ปัญหาอุทกภัย

- เกษตรกรประสบปัญหาเกิดอุทกภัย
ระหว่างการเพาะปลูก

- เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน
- ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้
มาตรฐาน

4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม
- ปัญหาขาดแคลนน้า

ปัญหา
5. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตเปลี่ยนไป

สภาพปัญหาที่มีอยู่
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- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตเปลี่ยนไปตามค่านิยม และนา
วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามา
- เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยน้อยลง

- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามเลือน
หายไปจากสังคมไทย
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตสืบทอดไปสู่รุ่น
ลูกหลานน้อยลง

- กฎ ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
อาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน
- สมาชิก อบต. ขาดความรู้ในบทบาท
หน้าที่

- การทางานอาจผิดระเบียบได้
- ทาให้การทางานล่าช้า

- การมีสว่ นรวมของประชาชน

- ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร
- ประชาชนไม่ได้รับสิทธิ์อย่าง
เต็มที่

- ที่ตั้งสานักงาน

- ไม่มีสถานที่ตั้งเป็นของตัวเอง และ
สถานที่คับแคบ

- ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
เท่าที่ควรในการเข้ารับบริการ
- หากมีการกระจายอานาจให้กับ
ท้องถิ่นมากขึ้น สถานที่จะไม่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

- การบริหารงาน

- ประชาชนบางกลุ่มมีทัศนคติไม่ดีกับ
หน่วยงาน

- ทาให้เกิดทัศนคติไม่ดีกับ
หน่วยงาน
- ทาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็น
จริง
- ทาให้การทางานล่าช้าในบางครั้ง

6. การพัฒนาด้านการบริหาร
และการพัฒนาองค์กร
- การขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด

- การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ - สถานการณ์การเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย
- เศรษฐกิจมีการผันผวนตลอดเวลา

- การบริหารงานล่าช้า
- การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
หรือไม่ต่อเนื่อง
- ค่าครองชีพสูงขึ้น
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3. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุ บันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
เป็ น การประเมิ น โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง โอกาสและภาวะคุ ก คามหรื อ ข้ อ จ ากั ด อั น เป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ท้องถิ่น อันเป็นสภาพแวดล้อ มภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน
โดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ใน
การกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weak = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity =
O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ที่ต้องนามาพิจารณา
ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ
อานาจ การกากับดูแล เป็นต้น
ระเบียบ กฎหมาย
บุคลากร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น
- งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ
ระบบฐานข้อมูล
การประสานงาน การอานวยการ ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางาน
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน ส่วนดี
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน ส่วนเสีย
ความอ่อนแอ ข้อจากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม
การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง
ด้านสังคม
นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย
เทคโนโลยี
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอาเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณา
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส
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ในการวิเคราะห์ SWOT เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้
พิจารณาจากเขตการปกครองขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏ
หรือมีอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์
ส่ ว นประเด็ น ที่ ป รากฏหรื อ มีอ ยู่ น อกเขตการปกครองขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะถือ ว่า เป็ นปั จจั ย
ภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis)
ปัจจัยภายใน (Internal Analysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- มีเส้นทางหลักออกสู่ถนนสายเอเชีย
- ถนนในหมู่บ้านในพื้นที่ตาบล มีลักษณะแคบ
- ครัวเรือนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทั้งใน
ไม่สะดวกในการคมนาคม
ภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการและ
- ปัญหาถนนชารุด ถนนประเภทถนนลูกรังมี
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ปัญหาในการชารุดบ่อย ทาให้ต้องดาเนินการ
- มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ ครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ ซ่อมแซมอยู่ตลอด
- มีแม่น้าสายหลักไหลผ่าน
- การระบายน้าของครัวเรือนยังไม่เป็นระบบ
- การขยายครัวเรือน ทาให้การผลิตน้าประปาไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- มีสถานีอนามัย 2 แห่ง ทาให้ได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี
- มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
- มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น การ
หยอดทรายอะเบท ของกลุ่ม อสม. การควบคุม
โรคเบาหวาน การดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- มีสนามกีฬา เพื่อใช้ในการออกกาลังกาย
- มีสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่
- มีการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และจัดค่ายบาบัดผู้ติดยาเสพติด
- มีกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายและสร้างความสามัคคีในตาบล

- การให้ความสาคัญในการนาสัตว์เลี้ยงมาฉีด
วัคซีนค่อนข้างน้อย
- ประชาชนให้ความสนใจการดูแลรักษาสุขภาพ
และการออกกาลังกายจานวนน้อย
- ไม่มีสถานที่ในการตั้งศูนย์เด็กเล็กเป็นของ
ตนเอง
- การให้ความร่วมมือในการจัดส่งผู้เข้าร่วมบาบัด
ยาเสพติดน้อย

3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้
- ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนักในการ
- การมี ส่ ว นรวมของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
- โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษ
- ไม่มีบ่อขยะเป็นของตนเอง และการกาจัดขยะ
ไม่เป็นระบบ
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ปัจจัยภายใน (Internal Analysis)
จุดแข็ง (Strength = S)
จุดอ่อน (Weakness = W)
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรม
- สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทาเกษตรกรรม
- การทาเกษตรกรรมของประชาชนบางครั้ง
- อบต. อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ทาให้
ประสบปัญหาขาดแคลนน้าหรือเกิดอุทกภัย
ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปประกอบอาชีพที่อื่น
- มีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพเสริม
5. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีวัดจานวน 4 วัด ได้แก่ วัดโพธิ์เอน วัดบาง
- เยาวชนรุ่นใหม่ละเลยกับวัฒนธรรม ประเพณี
ม่วง วัดเทพคันธาราม วัดสามเรือน เพื่อเป็นที่ยึด ต่างๆ และมีการนาค่านิยมของตะวันตกเข้ามา
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน
- มีการสานต่อประเพณีอันดีงาม ได้แก่ ประเพณี
การรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ ในประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีกวนข้าวทิพย์
6. การพัฒนาด้านการบริหาร และการพัฒนา
องค์กร
- ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถ
- พนักงานส่วนตาบลขาดการใส่ใจในการปฏิบัติ
เดินทางมาติดต่อราชการได้สะดวก
หน้าที่
- หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ทากิจกรรมต่างๆ
ขั้นตอนการทางานของระบบราชการ
- สถานที่ของ อบต. มีขนาดเล็ก ไม่สามารถ
รองรับการทากิจกรรมบางอย่างได้
- ประชาชนยังไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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การวิเคราะห์ปัจจัยนอก (External Analysis)
ปัจจัยภายนอก
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)

โอกาส (Opportunity = O)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มี
จัดสรรงบประมาณจาก พรบ. การกระจายอานาจ ทา ความรู้ความสามารถในการดาเนินการ อัตรากาลัง
ให้มีงบประมาณในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าที่มีอยู่น้อย ยังไม่สามารถตอบสนองกับการ
โครงสร้างพื้นฐานได้รวดเร็วขึ้น
ถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
- กรมทางหลวงชนบทมีการปรับปรุง ขยายถนน
ในเส้นทางหลัก ทาให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยขึ้น
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ตาม พรบ. การกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ท้องถิ่นสามารถจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินการต่างๆ ในด้าน
สาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น
- มีการจัดสรรงบประมาณในด้านสาธารณสุข
มากขึ้น
- มีการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษามากขึ้น
- มีการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดจาก
ส่วนกลางมากขึ้น

- ความร่วมมือในการดาเนินการกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆน้อย
- ความเอาใจใส่ในสุขภาพของประชาชนยังมี
จานวนน้อย เช่น การใช้สารเคมีในการเกษตร รวมถึง
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในการเกษตร

3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีข้อบัญญัติ
- ขาดบุคลากรที่มีความชานาญในการจัดการ
ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ ค่อนข้างสูง
- ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 โดยการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- มีการหาแนวทางและจัดสรรงบประมาณในการ
ป้องกันแนวตลิ่งพัง
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ปัจจัยภายนอก
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)

โอกาส (Opportunity = O)
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรม
- ประชาชนมีรายได้เสริมจากการทาเครื่องจักร
สาน
- ประชาชนมีตัวเลือกในการประกอบอาชีพ
- มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพจากส่วนกลาง
มากขึ้น

- ยังขาดตลาดรองรับการทาเครื่องจักรสาน

5. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
- การได้รับอิทธิพลของชาวตะวันตก ได้เข้ามามี
กาหนดให้สิทธิบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟู
อิทธิพลอย่างมากทาให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ต่างชาติ จนไม่นึกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ท้องถิ่นและชาติ
- หน่วยงานส่วนต่างๆ ให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยมาขึ้น
6. การพัฒนาด้านการบริหาร และการพัฒนา
องค์กร
- มีการกาหนดแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ใน
การวางแผนขยายอัตรากาลังเพื่อเพิ่มบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
- หน่วยงานมีการเปิดสอบ เพื่อบรรจุพนักงาน
ใหม่มากขึ้น
- มีการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น ทาให้ อบต.
ใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรมากขึ้น

- พนักงานส่วนตาบลไม่พัฒนาตนเองในการใส่ใจ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ทาให้ท้องถิ่นขาดการพัฒนา
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3.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้ดาเนินการตามโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม
5. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร
รวม

แผนพัฒนา ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
1,810,000
46
3,813,500
12
1,075,000

งบประมาณ ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
9
915,000
28
7,198,380
11
1,640,748

9

470,000

7

376,400

8

335,000

9

300,000

15

4,385,000

20

5,223,360

104

11,888,500

84

15,653,888

โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-พ.ศ.2558) เฉพาะปี 2556
โครงการที่นาไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556

มีจานวน 104 โครงการ
มีจานวน 84 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80.77
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลโพธิ์เอน
“ตาบลโพธิ์ เอน เมื องน่าอยู่ สิ่ งแวดล้ อมดี ส่ งเสริมการศึกษา ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตมั่นคง ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”
4.2 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. จัดให้มีและปรับปรุงระบบประปา
2. จัดให้มีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านพร้อมทั้งไฟสาธารณะ
3. จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
4. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
6. กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
7. อนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
กรอบแนวทางการพัฒนาเป็นการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
พัฒนาในแต่ละด้าน กรอบแนวทางการพัฒนาที่รวมเป็นหมวดหมู่จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยกลยุทธ์หรือแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาแต่ละด้านเป็นกิจกรรมทางเลือกที่ ควรค่าแก่การดาเนินงานเพื่อให้มุ่งไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน
แนวทางที่ 5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ตาบลโพธิ์เอน เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ส่งเสริมการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพชีวิตมั่นคง ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

จัดให้มีและปรับปรุง
ระบบประปา

จัดให้มีและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าหมู่บ้าน

ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์

กาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล

เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มมาก

จัดให้มีและ
บารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมสะดวก

สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นมลพิษ

ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
บารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพ
สืบทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหาร
และการพัฒนาองค์กร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์เอน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหาร
และการพัฒนาองค์กร

ก่อสร้าง ปรับปรุง
รักษา ถนน
สะพาน ทางเท้า

ขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า
ให้ทั่วถึง

ขยายเขตบริการ
ประปา
ให้ทั่วถึง

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย

ส่งเสริม
การศึกษา

จัดสวัสดิการ
สังคม

จัดโภชนาการที่ดี
ให้กับประชาชน

ระบบป้องกันภัย

เกษตรกรรม

บาบัดน้าเสีย

บาบัดและ
กาจัดขยะ

ส่งเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สร้างจิตสานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน

การเมือง
การบริหาร

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่มที่ 1
(จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
“ เป็นผู้นาในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติและเกษตร
ปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลภาวะ มีการพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง”
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต และยกระดั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์หลัก
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มจังหวัดเพื่อยกระดับผลิตภาพตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
3. สร้างฐานข้อมูลรวมของกลุ่มจังหวัดที่เป็นประโยชน์ต่อด้านการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพด้าน
การอุตสาหกรรม
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4. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐและเอกชน และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกลุ่ม
จังหวัด ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) อยู่ในระดับที่แข่งขันได้
5. สร้างอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดเพื่ออนาคต และผลักดันให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีเพื่ออนาคต
และสร้างมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ (Value Creation)
6. สนับสนุนการจัดหาแรงงานและการพัฒนาวัตถุดิบสาหรับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลัก
1. ใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางกฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง (ควบคุ ม การปล่ อ ยมลพิ ษ จาก
แหล่งกาเนิด)
2. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะ และสิ่งแวดล้อม
3. มีระบบป้องกันและบาบัดมลพิษทั้งทางน้า ทางเสียง และทางอากาศ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัดเพื่อประโยชน์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันมลพิษ และก่อให้เกิดความร่มรื่น
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก1. พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถพัฒนา
รูปแบบสินค้า และบริการการท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้ให้คุ้มค่ากับการลงทุน
2. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้ยั่งยืนมีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเพื่อเน้นการเพิ่มของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
4. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัดเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว เพื่อผลักดันบทบาทของกลุ่มจังหวัดสู่
เวทีโลก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์หลัก 1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการที่
หลากหลายทันสมัย และมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มจังหวัดโดยใช้มาตรการทางสังคมและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
3. เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถ ทักษะในการพึ่งตนเองและสามารถทางานตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัด
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัดเพื่อการสร้างสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
5. ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านสังคมต่อชุมชน ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัด
6. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและพัฒนาศักยภาพคุ้มครองสมาชิกทุกช่วงวัยอย่างเป็น
องค์รวม
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรที่มีความสะอาดปลอดภัยและมี
คุณภาพ
กลยุทธ์หลัก1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบการรองรับ
มาตรฐาน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรปลอดภัย
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการตลาดและวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มสถาบันในกลุ่มจังหวัด
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค (Logistics)
กลยุทธ์หลัก1. พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก ทางน้า ทางรางและระบบท่อในกลุ่มจังหวัด
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัดเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
การจัดการขนส่ง และควบคุมมลภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางขนส่ง
3. พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนของกลุ่มจังหวัด
4. ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ขนส่งและการคมนาคมในกลุ่มจังหวัด
5. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจคลังสินค้าในกลุ่มจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการ
แข่งขัน
6. สนับสนุนและจูงใจให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการในกลุ่ม
จังหวัด
7. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาการควบคุมและลดมลภาวะที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขนส่งและการคมนาคมในกลุ่มจังหวัด
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์ของจังหวัด
“ อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล ”
เป้าประสงค์รวม
1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด้านการท่องเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
4. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล

29
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
กลยุทธ์
1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ
2. เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต
3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
2. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอาเภอท่าเรือ
วิสัยทัศน์อาเภอท่าเรือ
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญทางประวัติศาสตร์ เมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์รวม
1. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองมรดกโลก
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ประเด็นที่ 1 เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง บูรณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชวี ิตความเป็นไทย เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ชุมชนให้น่าอยู่และเอื้อต่อการพัฒนา
เป้าประสงค์ประเด็นที่ 2 ยกระดับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการพื้นฐานทางสังคมด้านการสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้
ตลอดจนการพัฒนา ระบบสังคมคุณภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม วินัย ค่านิยมที่ดีงามและมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของการ
สร้างจิตสานึก ความตระหนัก การเฝ้าระวังป้องกัน ฟื้นฟู นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ประเด็นที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้ทันสมัยและทั่วถึง เพื่อ
ขับเคลื่อนการสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพสินค้าภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมสู่สากล
4.7 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาตาบลทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ตามหลักการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1.1 ด้านการคมนาคม
- ดาเนิน การก่อสร้าง ซ่อมแซมและบารุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน ให้ประชาชน
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
1.2 ด้านระบบประปา
- ดาเนินการสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้สามารถผลิตน้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน และพัฒนาน้าให้มีคุณภาพดีขึ้น
1.3 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกหลังคาเรือน
- ขยายเขต ซ่อมแซมไฟสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. นโยบายทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการคุณภาพชีวิต การศึกษา สวัสดิการต่างๆ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
2.1 ด้านคุณภาพชีวิต
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมการกีฬา
ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- ส่งเสริม สนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลและบริการให้ความรู้เรื่องสาธารณสุข
มูลฐาน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น
2.2 ด้านการศึกษา
- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล
- พัฒนาปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี
มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
2.3 ด้านสวัสดิการสังคม
ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และองค์กรต่างๆที่ทา
คุณประโยชน์ให้กับสังคม
2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนการดาเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเอาชนะยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน
2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
3. นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสาคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
- แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพที่อานวย
ประโยชน์แก่ประชาชน
บาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมลง
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
- สนับสนุนการทาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคานึงถึงศักยภาพของประชาชนใน
ตาบล
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นให้คงอยู่ต่อไป
6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
- การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในทุกขั้นตอน การ
บริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
เร่งรัดพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า มาใช้
เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถและพัฒนาให้เกิด
จิตสานึกในการให้บริการ เพื่อให้ สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิภาพ
- เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบ และรับรู้ข่าวสารของทาง
ราชการได้อย่างทั่วถึง
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ส่วนที่ 5
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
5.1 แนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ เ อน ได้ จั ด ท าขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจาเป็นต้องกาหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอนตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับจังหวัดและระดับอาเภอไปสู่การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดาเนินการดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนดาเนินการเองโดยการแปลงแนวทาง หรือกลยุทธ์ไปสู่
แผนงานและโครงการในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี แล้วองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนเป็นผู้ดาเนินการ
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ
2. การสนับ สนุน ให้ หน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเป็นผู้
ดาเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนไม่มีความพร้อมในการดาเนินงาน หรือมีหน่วยงานอื่น
มีความพร้อมในการดาเนินงานมากกว่า
3. การร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการดาเนินงานในกรณีที่
ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน โดยดาเนินงานในรูปแบบคณะทางาน/คณะกรรมการ
4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและ
การดาเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนดๆไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า
1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทวั่ ถึง
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทวั่ ถึง
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการทีด่ ใี ห้กบั
ประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
รวม

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
7

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

784,000

11

8,990,500

15

3,097,000

33

12,871,500

-

5

381,000

6

6,398,000

4
4

390,000
6,130,000

4
15

390,000
12,909,000

12

1,165,000

17

15,388,500

23

9,617,000

52

26,170,500

8
5
6
2

456,000
422,000
212,000
1,000,000

13
9
6
2

1,900,000
677,000
4,397,000
1,000,000

14
5
7
2

1,946,000
327,000
4,527,000
1,000,000

35
19
19
6

4,302,000
1,426,000
9,136,000
3,000,000

4
1
26

208,000
95,000
2,393,000

7
3
40

4,530,000
140,000
12,644,000

3
16
47

279,500
2,375,000
10,454,500

14
20
113

5,017,500
2,610,000
25,491,500

-
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ยุทธศาสตร์

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบ้าบัดน้าเสีย
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบ้าบัดและก้าจัดขยะ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส้านึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4
1
4

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

846,500
60,000
190,320,000

3
2
5

511,000
3,060,000
190,360,000

8
1
4

867,500
60,000
190,320,000

15
4
13

2,225,000
3,180,000
571,000,000

9
191,226,500
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน
2
70,000
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
2
70,000
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
10
305,000
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
10
305,000
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
24
5,496,500
24
5,496,500
รวม
รวมทัง้ สิน้
83 200,656,000

10

193,931,000

13

191,247,500

32

576,405,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

9

300,000

11

420,000

30

1,025,000

9

300,000

11

420,000

30

1,025,000

24
24
102

2,306,500
2,306,500
224,640,000

25
25
121

2,990,500
2,990,500
214,799,500

73
73
306

10,793,500
10,793,500
640,095,500
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ถนน หนา 0.15 เมตร
จราจรบ้านนายประยูรถึงบ้าน และให้เป็นการระบายน้า กว้าง 3 เมตร
นางสมพงษ์ หมูท่ ี่ 1
เสียออกจากชุมชน
ระยะทาง 50 เมตร
(ผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร)
2 โครงการก่อสร้างถนนลอดใต้ เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
สะพานโพธิ์เอน หมูท่ ี่ 1
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 55 เมตร
(ผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 165 ตาราง
เมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
82,500
-

-

82,500

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณถนนใหญ่ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์ แสงสว่าง หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 135 เมตร
(ผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 405 ตาราง
เมตร)
4 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน เพือ่ แก้ไขปัญหาการสัญจร ระยะทาง 750 เมตร
ผิวจราจรแอลฟัลท์ตกิ คอนกรีต เวลาเกิดอุทกภัย
หมูท่ ี่ ๑ เชื่อมต่อหมูท่ ี่ ๒ (เกิน
ศักยภาพ)
5 โครงการปูผิวจราจร AC ทับ เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ปูผิวจราจร AC หนา
ถนน คสล.เดิม บริเวณถนน
และปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร กว้าง 3
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1 (เกิน
เมตร ระยะทาง 595
ศักยภาพ)
เมตร (ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,785
ตารางเมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
202,500
-

-

4,655,000

-

-

-

526,500

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
ซอยนายสนั่น อาลัยญาติ หมูท่ ี่ และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 2.5 เมตร
2
ระยะทาง 60 เมตร
(ผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 144 ตาราง
เมตร)
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
หมูท่ ี่ 2 ซอยโกรกสนั่น
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 115 เมตร
(ผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 144 ตาราง
เมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000
-

-

-

230,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

38
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยนายสมาน บุญแท้
หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก เสริมดินคันสูง 0.80
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 60 เมตร
พร้อมปรับเกลี่ย/ ถนน
คสล. หนา 0.15
เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 60 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร)
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก บุกเบิกถนนลูกรัง หนา
ถนนสายเหนือจรดนายายวงษ์ และปลอดภัยในการสัญจร 0.10 เมตร กว้าง 3
หมูท่ ี่ 3
เมตร ระยะทาง 310
เมตร
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
ซอยนายบุญลือ แสนสุข ระยะ และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ที่ 2 หมูท่ ี่ 3
ระยะทาง 20 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
60 ตารางเมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

-

58,000

-

-

-

30,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

39
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสุโขทัย หมูท่ ี่ 3

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยบ้านนางวิเชียร นิ
สะโสกะ หมูท่ ี่ 3

13 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
สายวัดน้อย หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
450 ตารางเมตร)
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 45 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
135 ตารางเมตร)
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 95 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
285 ตารางเมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
225,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

-

-

67,500

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

-

-

142,500

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

40
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมูท่ ี่ 3 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 5 สาย
นาดอน (เกินศักยภาพ)

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 320 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
960 ตารางเมตร)
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนนลูกรัง หนา 0.10
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4 ระยะที่ 1 และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร
(ผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 450 ตาราง
เมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
480,000

187,000

-

-

-

225,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

41
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4 (เกิน
ศักยภาพ)

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 1,700 เมตร

18 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
บริเวณลานประปา หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ผิวจราจรลูกรัง หนา
และปลอดภัยในการสัญจร 0.10 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 50
เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 140 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
420 ตารางเมตร)
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ลงลูกรังหนา 0.10
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร พืนที่ 400
ตารางเมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยวัดน้อย หมูท่ ี่ 5

20 โครงการลงลูกรังลาน
เอนกประสงค์ ซอยบ้านนาง
มาลัย อุน่ จันทร์ หมูท่ ี่ 5

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,660,000
-

-

-

255,000

196,000

-

-

15,000

-

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

42
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
21 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ทางเท้า คสล. หนา
บริเวณซอยบ้านนางแสวง
และปลอดภัยในการสัญจร 0.10 เมตร กว้าง 2
สิงห์อยู่ หมูท่ ี่ 5
เมตร ระยะทาง 65
เมตร
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.10
บริเวณบ้านนางวิเชียร อุบลพล และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
หมูท่ ี่ 5
ระยะทาง 15 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
45 ตารางเมตร)
23 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
สายศูนย์สูบน้าตะเคียนด้วน
และปลอดภัยในการสัญจร กว้าง 3 เมตร
หมูท่ ี่ 5
ระยะทาง 120 เมตร
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
ถนน คสล. หนา 0.15
ซอยบ้านนางเฟือ่ ถึงบ้านนางศิริ สะดวกและปลอดภัย และ เมตร กว้าง 4 เมตร
เกษรณ์ พร้อมรางระบายน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง
ระยะทาง 75 เมตร
หมูท่ ี่ 6
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
300 ตารางเมตร)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43,500
-

-

22,500

-

-

-

17,000

-

150,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

43
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อ คสล. ซอยบ้าน
นางสายสร้อย หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
ถนน คสล. หนา 0.15
สะดวกและปลอดภัย และ เมตร กว้าง 3 เมตร
ป้องกันน้าท่วมขัง
ระยะทาง 50 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร)
26 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังซอย เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ผิวจราจรลูกรัง หนา
บ้านนางส้ารวย แจ้งเดช หมูท่ ี่ และปลอดภัยในการสัญจร 0.10 เมตร กว้าง 4
6
เมตร ระยะทาง 175
เมตร
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
เชื่อมต่อถนนเดิม ซอยกลางนา และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
หมูท่ ี่ 6
ระยะทาง 50 เมตร
28 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
คสล. สายกลางนา แยกซอย
เกสรหมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 55 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

-

-

90,000

-

-

99,000

-

-

99,500

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

44
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
29 โครงการลงลูกรัง

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 พืนทีท่ ี่
และปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความเดือดร้อน
ในการสัญจร

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อ

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 พืนทีท่ ี่
และปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความเดือดร้อน
ในการสัญจร

31 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ตามโครงการ อบต.
บริเวณทางเข้าหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 2 และปลอดภัยในการสัญจร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
285,000
285,000

-

500,000

500,000

50,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

45
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทวั่ ถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายไฟฟ้าและ
ค่าธรรมเนียมติดตังมิเตอร์
(เกินศักยภาพ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันการเกิด
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
อาชญากรรมในยามวิกาล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

2 โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ป้องกันการเกิด
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
อาชญากรรมในยามวิกาล บริเวณทีไ่ ด้รับความ
เดือดร้อน

-

-

30,000

3 โครงการขยายไฟฟ้า หมูท่ ี่ 2
ซอยโกรกสนั่น (เกินศักยภาพ)

เพือ่ ป้องกันการเกิด
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
อาชญากรรมในยามวิกาล

-

-

120,000

4 โครงการติดตังเสาไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ป้องกันการเกิด
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
อาชญากรรมในยามวิกาล

-

-

120,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา,
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา,
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา,
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค

46
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทวั่ ถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการติดตังตะแกรงกันนก
บริเวณระบบผลิตน้าประปา
หมูท่ ี่ 1
2 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา หมูท่ ี่ 2

วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แผงลวดตาข่ายขนาด
2" โครงเคร่าท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสี 86
ตารางเมตร
ปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้า
ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึนและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
3 โครงการขยายเขตประปาหมูท่ ี่ เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใน ขยายเขต ท่อ PVC Ø
2 ถึงหมูท่ ี่ 4 บริเวณบ้านนาง การอุปโภคบริโภค
1 1/2" ระยะทาง
บังอร แสงพิรุณถึงบริเวณอูซ่ ่อม เพียงพอต่อความต้องการ 455 เมตร
รถ
4 โครงการก่อสร้างสถานีผลิต
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง
น้าประปาผิวดิน หมูท่ ี่ 2 (เกิน อย่างเพียงพอและได้ใช้น้า
ศักยภาพ)
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขึน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,500
-

100,000

-

-

-

48,000

-

-

6,000,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)
การแพร่ระบาด
ของโรคลดลง
และคุณภาพน้าดี
ขึน
คุณภาพน้าดีขึน
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
จ้านวนครัวเรือน
ทีใ่ ช้น้า

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภคทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขึน
และการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ ลดลง
น้ามีคณ
ุ ภาพมากขึนและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ

ส่วนโยธา

จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
ทีใ่ ช้น้า
เพียงพอและได้ใช้น้าทีม่ ี
คุณภาพดีขึน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

47
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทวั่ ถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการขยายเขตประปา หมูท่ ี่ เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใน
3
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความต้องการ
6 โครงการขยายท่อประปา
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใน
บริเวณฝั่งสถานีอนามัยถึงซอย การอุปโภคบริโภค
นายบุญลือ แสนสุข หมูท่ ี่ 3 เพียงพอต่อความต้องการ
7 โครงการขยายเขตประปา
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใน
บริเวณบ้านนางสมปอง แจ้งนุ การอุปโภคบริโภค
สนธิ์ หมูท่ ี่ 5
เพียงพอต่อความต้องการ
8 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใช้
หมูบ่ ้านแบบผิวดิน หมูท่ ี่ 5
อย่างเพียงพอและได้ใช้น้า
(เกินศักยภาพ)
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขึน
9 โครงการขยายเขตประปา
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใน
บริเวณป้อมต้ารวจถึงเลียบ
การอุปโภคบริโภค
คลองชลประทาน หมูท่ ี่ 6
เพียงพอต่อความต้องการ
10 จัดซือครุภัณฑ์เครื่องสูบน้า
เพือ่ มีเครื่องสูบน้าส้ารองไว้
แบบหอยโข่ง
ใช้ในยามฉุกเฉิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางท่อ PVC Ø 1 1/2"
ระยะทาง 900 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
-

วางท่อ PVC Ø 1 1/2"
ระยะทาง 400 เมตร

-

-

วางท่อ PVC Ø 1 1/2"
ระยะทาง 50 เมตร

-

20,000

จ้านวน 1 แห่ง

-

-

วางท่อ PVC Ø 2"
ระยะทาง 455 เมตร

70,500

-

เครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่งประจ้าสถานีสูบน้า

60,000

60,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าในการ
ทีใ่ ช้น้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
40,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าในการ
ทีใ่ ช้น้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าในการ
ทีใ่ ช้น้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
6,000,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
ทีใ่ ช้น้า
เพียงพอและได้ใช้น้าทีม่ ี
คุณภาพดีขึน
จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าในการ
ทีใ่ ช้น้า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ
60,000 ปัญหาการหยุด มีเครื่องสูบน้าส้ารองไว้ใช้
จ่ายน้า
ส่งผลประชาชนมีน้าใช้
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

48
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทวั่ ถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการขยายเขตประปาใน
ต้าบล
12 โครงการซ่อมแซมระบบผลิต
น้าประปา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ขยายเขตประปา
พืนทีต่ ้าบลโพธิเ์ อน
ให้กบั ประชาชนทีย่ ังไม่มี
น้าใช้
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าไม่
หมูท่ ี่ 1, หมูท่ ี่ 2, หมูท่ ี่
เพียงพอต่อการใช้งานและ 4
ปรับปรุงคุณภาพน้า

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

-

240,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าในการ
ทีใ่ ช้น้า
อุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ทีใ่ ช้น้า
ต่อการใช้งานและ
คุณภาพน้าดีขนึ

ส่วนโยธา

49
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าพาหนะน้าเด็กส่ง
สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าพาหนะ
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
น้าส่งเด็กไปสถานพยาบาล เล็กทัง 2 แห่ง
เมือ่ ยามฉุกเฉิน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000
1,000
1,000

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคพิษ จัดซือวัคซีนป้องกัน
สุนัขบ้าในต้าบล
โรคพิษสุนับบ้าและ
ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน

30,000

30,000

30,000

3 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

80,000

80,000

80,000

เพือ่ ป้องกันการระบาดของ จัดซือทรายอะเบท,
โรคไข้เลือดออก
ยาพ่นและค่าจ้างเหมา
ฉีดพ่นยา

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ในการน้าเด็กส่ง การน้าเด็กส่ง
สถานพยาบาลมี สถานพยาบาลมีความ
ความรวดเร็วขึน รวดเร็วขึนส่งผลให้
สามารถรักษาโรคได้
ทันเวลา
การแพร่ระบาด สุนัขในต้าบลมีการ
ของโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าและประชาชน
ปลอดภัยจากการเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า
การแพร่ระบาด ป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค
ของโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

50
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดซืออุปกรณ์กฬี า

เพือ่ ส่งเสริมการออกก้าลัง ทุกหมูบ่ ้านมีอปุ กรณ์
กายและเป็นการใช้เวลา กีฬาส้าหรับออกก้าลัง
ว่างให้เกิดประโยชน์
กาย

5 โครงการแข่งขันกีฬาประจ้า
ต้าบล

เพือ่ เสริมสร้างความ
สามัคคีภายในต้าบล
ป้องกัน แก้ไขปัญหายา
เสพติดและเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการ
ด้าเนินงานในด้าน
สาธาณณสุขของ อสม.

6 โครงการของ อสม. ทางด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

วันที่ 1 พฤษภาคม
ของทุกปี

150,000

150,000

150,000

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการของ อสม.
ทางด้านสาธารณสุข
หมูล่ ะ 15,000 บาท

90,000

90,000

90,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การออกก้าลัง
กายของ
ประชาชนในแต่
ละหมูบ่ ้าน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพ
ส้านักปลัด
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีความสามัคคี
กัน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยา
เสพติด

ส้านักปลัด

ศักยภาพการ
ให้บริการ
ทางด้าน
สาธารณสุข

อสม.มีศกั ยภาพเพิม่ ขึน
ในการท้างานด้าน
สาธารณสุขและ
ประชาชนได้รับการ
บริการทางด้าน
สาธารณสุขทีด่ ขี ึน

ส้านักปลัด

51
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพและ ประชาชนและพนักงาน
เสริมสร้างสุขภาพและความ
เชื่อมความสัมพันธ์กบั
สามัคคีกบั คลังน้ามันไออาร์พซี ี หน่วยงาน
8 โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยา เพือ่ ร่วมมือกันป้องกันและ
เสพติดอ้าเภอท่าเรือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับอ้าเภอ
9 จัดซือครุภัณฑ์เครื่องพ่นยุง
เพือ่ ท้าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งน้ามา
ซึ่งโรคไข้เลือดออก
10 โครงการออกก้าลังกายเพือ่
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพให้
สุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

อุดหนุนงบประมาณให้
อ้าเภอท่าเรือ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความสัมพันธ์
ประชาชนมีสุขภาพทีด่ ี
ระหว่างหน่วยงาน ขึนและเกิดความสัมพันธ์
อันดีกบั หน่วยงาน

ส้านักปลัด

40,000

40,000

40,000

ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดระดับ
ลดลง
อ้าเภอลดลง

ส้านักปลัด,
อ้าเภอท่าเรือ

เครื่องพ่นยุง

-

150,000

-

ผู้ป่วยโรค
ประชาชนปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออกลดลง โรคไข้เลือดออก

ส่วนโยธา

ผู้สูงอายุในต้าบลโพธิ์
เอน

-

20,000

20,000

จ้านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม

ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุมสี ุขภาพ
แข็งแรงขึนและมี
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวทีด่ ี

52
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

11 โครงการบ้าบัดรักษาฟืน้ ฟูผู้
เพือ่ บ้าบัดรักษา ฟืน้ ฟู ผู้
เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติดแบบบูรณา เสพ/ ผู้ตดิ ยาเสพติด
การ

12 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง หมูท่ ี่
2,5 (เกินศักยภาพ)
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชน

14 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ตดิ ยาเสพติดในต้าบล
โพธิ์เอน

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี สนาม กว้าง 25 เมตร
สุขภาพพลานามัยที่
ยาว 42 เมตร
แข็งแรงสมบูรณ์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาให้ การออกก้าลังกาย
ประชาชนมีสุขภาพ
(เต้นแอโรบิก)
พลานามัยทีด่ แี ข็งแรง
สมบูรณ์

เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6
ปัญหายาเสพติดให้แก่
ประชาชนในต้าบล
15 โครงการ No place For Drug เพือ่ ป้องกันแก้ไขปัญหายา อุดหนุนงบประมาณให้
หรือไม่มพี นที
ื ใ่ ห้ยาเสพติด
เสพติดในชุมชน
สถานีต้ารวจปากท่า

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหายาเสพติด ผู้เสพ/ ผู้ตดิ ยาเสพติด
ส้านักปลัด,
ลดลง
ได้รับการบ้าบัด ฟืน้ ฟู
สภอ.ปากท่า
อย่างถูกวิธี และจ้านวน
ผู้เสพ/ ผู้ตดิ ยาเสพติดมี
จ้านวนลดลง
1,200,000 ประชาชนทีม่ า ประชาชนมีสุขภาพ
ส่วนโยธา
ออกก้าลังกาย
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์

-

1,200,000

-

24,000

-

-

-

50,000

ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องยาเสพติดใน
ลดลง
ต้าบลลดน้อยลง

ส้านักปลัด

-

-

20,000

ประชาชนทีม่ า
ออกก้าลังกาย

ส้านักปลัด,
สภอ.ปากท่า

จ้านวน
ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์เพือ่ เป็น
ภูมคิ มุ้ กันโรคภัยต่างๆ

ปัญหาเสพติดในชุมชน
ลดลง

ส้านักปลัด

53
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการจัดซือครื่องเล่นเด็ก
และเครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้ง หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ส่งเสริมการออกก้าลัง เครื่องเล่นเด็กและ
กายและเป็นการใช้เวลา เครือ่ งออกก้าลังกาย
ว่างให้เกิดประโยชน์
กลางแจ้ง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชนทีม่ า
ออกก้าลังกาย

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์เพือ่ เป็น
ภูมคิ มุ้ กันโรคภัยต่างๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

54
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2 อุดหนุนสถานศึกษาในการ
ด้าเนินการด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นค่าฝึกอบรม
บุคลากรทัง 2 แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้
เพือ่ อุดหนุน
โรงเรียนและนักเรียนมี
งบประมาณโรงเรียนใน
ประสิทธิภาพในการเรียน เขตพืนที่ 3 แห่ง,
โรงเรียนละ 72,000
บาท
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ ให้เด็กมีส่วนร่วมใน
เด็กนักเรียนในเขต
การท้ากิจกรรมทีเ่ ป็น
พืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน
ประโยชน์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
6,000
6,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประสิทธิภาพ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง 2
ของบุคลากร
แห่ง มีประสิทธิภาพเพิม่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มากขึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

216,000

216,000

216,000

โรงเรียนมี
โรงเรียนมีศกั ยภาพมาก ส้านักปลัด
ศักยภาพในการ ขึนและนักเรียนมี
จัดการเรียนการ ประสิทธิภาพในการเรียน
สอน

80,000

80,000

80,000

เด็กเกิดการมีส่วน เด็กมีส่วนร่วมในการท้า
ร่วมในการท้า
กิจกรรมต่างๆ และ
กิจกรรม
ได้รับประโยชน์จากการ
ท้ากิจกรรม

ส้านักปลัด

55
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดกิจกรรม
เด็กในชุมชนเกิดการมีส่วน สภาเด็กและเยาวชน
นันทนาการสภาเด็กเพือ่ เยาวชน ร่วมในการท้ากิจกรรม
ต้าบลโพธิเ์ อน
กลุ่มและเกิดความสามัคคี
5 โครงการการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน

6 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพือ่ จัดกิจกรรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ประชาคมอาเซียน

เพือ่ ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กให้มคี วาม
เหมาะสมกับการเรียน
7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการ
นอกสถานทีข่ องศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เรียนรู้ให้มากขึน และเกิด
เล็ก
ความรู้ใหม่ๆ นอกจาก
ห้องเรียน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

เด็กและเยาวชนต้าบล
โพธิ์เอน

80,000

-

-

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

-

100,000

-

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

-

30,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีกจิ กรรมทีเ่ กิด เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
จากแนวความคิด เกิดประโยชน์
ของเด็กในชุมชน

ส้านักปลัด

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส้านักปลัด

เด็กนักเรียนมีความรู้
และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ประชาคมอาเซียนเพิม่
มากขึน
สถานทีใ่ นการท้า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
กิจกรรมต่างๆ
ความเหมาะสมและ
สะดวก
ปลอดภัย
เด็กเกิดการ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียนท้าให้เกิด
และมีการ
ความคิดสร้างสรรค์และ
กระตือรือร้นใน กระตือรือร้นในการ
การเรียนรู้มากขึน เรียนมากขึน

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

56
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการส่งเสริมการศึกษาขัน
พืนฐานนอกระบบ

เพือ่ ยกระดับการศึกษา
ให้กบั ประชาชนในต้าบล

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้าบลโพธิ์เอน

เพือ่ ปรับปรุงอาคารศูนย์ จ้านวน 1 ศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ต้าบลโพธิ์เอนให้พร้อมใช้
งานและปลอดภัยจากการ
โจรกรรม
เพือ่ ให้บริการ Internet เขตพืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน
กับประชาชน ใน
การศึกษาหาความรู้

-

80,000

-

-

95,000

-

เพือ่ ให้เด็กในเขตพืนทีม่ ี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
สุขภาพฟันทีด่ ี ฟันสะอาด แห่ง

-

20,000

-

10 โครงการติดตังระบบสัญญาณ
Wifi ภายในต้าบล

11 โครงการเด็กน้อยฟันสวย
สุขภาพดี

จ้านวน 1 ศูนย์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดการศึกษาขัน ยกระดับการศึกษา
ส้านักปลัด,
พืนฐานนอกระบบ ให้กบั ประชาชนในต้าบล
กศน.
อ้าเภอท่าเรือ
อาคารศูนย์
อาคารศูนย์การศึกษา
ส่วนโยธา
การศึกษานอก นอกระบบและ
ระบบมีความ
การศึกษาตามอัธยาศัย
พร้อมในการสอน ต้าบลโพธิ์เอนให้พร้อมใช้
งานและปลอดภัยจาก
การโจรกรรม
ประชาชนมี
เพือ่ ให้ประชาชนในพืนที่ ส้านักปลัด
Internet ในการ มี Internet ใน
หาความรู้
การศึกษาหาความรู้
นอกเหนือจากหนังสือ
เรียน
เด็กมีสุขภาพฟันดี เพือ่ ให้เด็กในเขตพืนที่
ส้านักปลัด
ของมีสุขภาพฟันดี ฟัน
สะอาด

57
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

12 โครงการการศึกษาเพือ่ ต่อต้าน เพือ่ ให้นักเรียนทราบถึง
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โทษและห่างไกลยาเสพติด
(D.A.R.E.ประเทศ)
13 โครงการนักเรียนดีแต่ยากจน เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั
นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่มี
ฐานะยากจน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในเขตพืนที่ 3
แห่ง
นักเรียนในเขตต้าบล
โพธิเ์ อน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

-

-

15,000

ตัวชีวัด
(KPI)
นักเรียนได้รับ
ความรู้เรื่องโทษ
ของยาเสพติด
นักเรียนมี
คุณภาพชีวติ ดีขนึ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให้นักเรียนทราบถึง ส้านักปลัด,
โทษและห่างไกลยาเสพ สภอ.ปากท่า
ติด
นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่
ส้านักปลัด
ยากจนมีก้าลังใจใน
การศึกษาและมี
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

58
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการจ่ายเบียยังชีพ

เพือ่ จ่ายเบียยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ, ผู้พกิ าร, ให้มี
รายได้ทจี่ ะใช้จ่ายในชีวติ
ประจ้าวัน

2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

เพือ่ สานสัมพันธ์แสดง
ความห่วงใยผู้สูงอายุและ
ดูแลความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีวัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อายุ ๖๐-๖๙ ปี
4,200,000 4,200,000 4,200,000 มีความเป็นอยู่ของ เพือ่ ให้ผู้สูงอายุ,
คนละ ๖๐๐ บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ, ผู้พกิ าร ผู้พกิ าร, มีรายได้ที่
อายุ ๗๐-๗๙ ปี
จะใช้จ่ายในชีวติ
คนละ ๗๐๐ บาท/เดือน
ประจ้าวัน
อายุ ๘๐-๘๙ ปี
คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน
อายุ ๙๐ ปีขึนไป
คนละ ๙๐๐ บาท/เดือน
ผู้พกิ าร คนละ 500 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุในเขตพืนที่
5,000
5,000
5,000
ความสัมพันธ์
ความเป็นอยู่ของ
ต้าบลโพธิ์เอน
ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุดขี ึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

59
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 การจัดตังศูนย์ประสานงาน
การด้าเนินงานทีแ่ ก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน
ในพืนที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
12,000
12,000

เพือ่ ประสานงานการ
ด้าเนินงานทีแ่ ก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพืนที่

อุดหนุนอ้าเภอท่าเรือ
ตามโครงการ

4 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
ประโยชน์ตามภารกิจของกิง่
สาธารณะประโยชน์ตาม
กาชาดอ้าเภอท่าเรือ
ภารกิจของกิง่ กาชาด
อ้าเภอท่าเรือ
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุให้ดขี ึน

อุดหนุนตามโครงการ
ของกิง่ กาชาดอ้าเภอ
ท่าเรือ

15,000

15,000

15,000

ผู้สูงอายุในเขตพืนที่
ต้าบลโพธิ์เอน

150,000

150,000

150,000

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
7 โครงการสานใยรัก

พนักงาน อบต.,
ประชาชนในต้าบล

-

15,000

-

ประชาชนในต้าบลโพธิ์
เอน

-

-

50,000

เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กบั ประชาชน
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ึน
เพือ่ สร้างความรัก ความ
อบอุน่ ในครอบครัว

ตัวชีวัด
(KPI)
การประสานงาน
แก้ไขปัญหา
ให้กบั ประชาชน
ด้าเนินการได้
อย่างสะดวก
การด้าเนิน
กิจกรรมของกิง่
กาชาด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีศนู ย์ประสานงานใน
การด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กบั ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล
ต่างๆ ของกิง่ กาชาด
ความเป็นอยู่ของ ผู้สูงอายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ผู้สูงอายุ
ดีขึน

ส้านักปลัด

การเข้าร่วม
กิจกรรม

ส้านักปลัด

ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี ึน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวในชุมชนมี
ความรัก ความอบอุน่

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

60
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ให้มสี ภาพ
พร้อมใช้งาน

อาคารกว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร

9 โครงการหนังสือพิมพ์ประจ้า
หมูบ่ ้าน

จัดหาหนังสือพิมพ์ประจ้า หนังสือพิมพ์ หมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน เพือ่ ให้ประชาชน ละ 2 ฉบับ
ได้รับข่าวสารทีท่ ันต่อ
เหตุการณ์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,000

30,000

-

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

สภาพอาคารมี อาคารเอนกประสงค์มี
ความพร้อมใช้งาน สภาพพร้อมใช้งานและ
ประชาชนสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก
หนังสือพิมพ์
ประชาชนได้รับข่าวสาร
ประจ้าหมูบ่ ้าน ทีท่ ันต่อเหตุการณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส้านักปลัด

61
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอาหารกลางวัน

2 โครงการอาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนในเขต
พืนทีม่ อี าหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
เพือ่ ให้เด็กมีสุขภาพที่
แข็งแรง ได้รับ
คุณประโยชน์จากการดืม่
นม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ จัดหาอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนใน
เขตพืนที่ 3 แห่ง และ
ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
เพือ่ จัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้โรงเรียนใน
เขตพืนที่ 3 แห่ง และ
ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
650,000
650,000

เกณฑ์มาตรฐาน

350,000

เกณฑ์มาตรฐาน

350,000

350,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็กในพืนทีข่ อง อบต.มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
เด็กได้รับคุณประโยชน์
จากการดืม่ นม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

62
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัตเิ หตุ
2 จัดซืออุปกรณ์ดบั เพลิง

3 จัดหาอุปกรณ์การจราจร

4 จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ด้าเนินกิจกรรมเพือ่
ป้องกันอุบัตเิ หตุทางถนน
ในเทศกาลต่าง ๆ
เพือ่ เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันอัคคีภัย
เพือ่ ใช้ในการป้องกัน
การจราจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศกาลปีใหม่,
เทศกาลสงกรานต์
ถังดับเพลิง,อุปกรณ์
การดับเพลิง

กรวยจราจร,กระบอก
ไฟ,แผงจราจร,อุปกรณ์
การจราจร
เพือ่ ใช้ตดิ ต่อสื่อสารในการ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
ปฏิบัตงิ านของ อปพร.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000

50,000

-

-

30,000

-

-

48,000

-

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเกิดอุบัตเิ หตุ การเกิดอุบัตเิ หตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ ลดลง

ส้านักปลัด

การป้องกันการ
เกิดภัยต่างๆ

ส้านักปลัด

อบต.มีความพร้อมใน
การป้องกันการเกิด
อัคคีภัย
การเกิดอุบัตเิ หตุ ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน
ของ อปพร. และการ
เกิดอุบัตเิ หตุลดลง
การติดต่อสื่อสาร มีเครื่องรับส่งวิทยุในการ
มีประสิทธิภาพ ติดต่อสื่อสารและการ
ปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพมากขึน

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

63
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดซือเครื่องสูบน้า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (เกิน
ศักยภาพ)
6 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบืองต้น

เพือ่ ส้าหรับช่วยดับเพลิง จัดซือเครื่องสูบน้า
เวลาเกิดไฟไหม้ยามฉุกเฉิน ดับเพลิง 1 เครื่อง

7 จัดหาชุด/เสือ อปพร.

เพือ่ ให้ อปพร.ได้ใช้ในการ จ้านวน 20 ชุด
ปฏิบัตงิ าน
เพือ่ ทบทวนและเพิม่
อปพร.ของต้าบลโพธิ์เอน
ศักยภาพในการ
ปฏิบัตงิ านของ อปพร.
เพือ่ ป้องกันการเกิด
จ้านวน 10 จุด
อาชญากรรม

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
9 โครงการติดตังกล้อง CCTV
ตามจุดเสี่ยง (เกินศักยภาพ)

เพือ่ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยอันตรายให้กบั
ประชาชนในต้าบล

ประชาชนในต้าบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
460,000
-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การแก้ไขปัญหา
ไฟไหม้

มีอปุ กรณ์ดบั เพลิงใช้ใน
ยามฉุกเฉิน

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความรู้ใน
เรื่องการป้องกันภัยและ
สามารถป้องกันการเกิด
ภัยต่างๆได้
อปพร. มีความพร้อมใน
การปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัตงิ านของ อป
พร. มีประสิทธิภาพมาก
ขึน
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

-

50,000

-

การป้องกันการ
เกิดภัยต่างๆ

-

60,000

-

-

90,000

-

การปฏิบัตงิ าน
ของ อปพร.
การปฏิบัตงิ าน
ของ อปพร.

-

1,000,000

-

การแก้ไขปัญหา
การเกิด
อาชญากรรม

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

64
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการจัดซือรถยนต์บรรทุก
น้าแบบเอนกประสงค์พร้อม
เครื่องสูบน้าแบบหาบหาม
(เกินศักยภาพ)
11 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณแยกอนามัยถึงแยก
เฟือ่ งฟ้า หมูท่ ี่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เมือ่ เกิดภัยต่างๆ

รถบรรทุกน้า 1 คัน,
เครื่องสูบน้าแบบหาบ
หาม 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์
เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรมี เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 4
ความปลอดภัยในชีวติ และ ดวงโครม พร้อม
ทรัพย์สินของประชาชน อุปกรณ์ จ้านวน 1 ต้น

12 โครงการฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ของ
ผู้น้าหมูบ่ ้านในการรักษาความ ผู้น้าชุมชนในเรื่องการ
สงบเรียบร้อย
รักษาความสงบ

ผู้น้าชุมชน หมูท่ ี่ 1หมูท่ ี่ 6

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,790,000
-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้กบั
ประชาชน

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันเวลา

ส่วนโยธา

ประชาชนสัญจร
ปลอดภัยมากขึน

ส่วนโยธา

-

-

99,500

จ้านวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

-

-

100,000

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้น้าชุมชนได้รับความรู้
ในเรื่องการรักษาความ
สงบและยาเสพติด และ
น้ามาเผยแพร่ให้
ประชาชนน้าไปปฏิบัติ

ส้านักปลัด

65
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมก่อสร้างประตูน้า
บริเวณวัดฉนวน หมูท่ ี่ 1

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล

2 โครงการขุดลอกคูส่งน้าเลียบ
ถนนสายบ้านกระดาษถึงปาก
ท่า หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 3

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ระยะทาง 850 เมตร
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล

3 โครงการขุดลอกคลองสายนา
ยายนาค หมูท่ ี่ 1

รือถอนท่อเดิมทีช่ ้ารุด
และวางท่อ คสล. Ø
0.40 เมตร จ้านวน
22 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างทดแทน
ประตูน้า/ก้าแพงกัน
ดินปากท่อ
ระยะทาง 3,000 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,000
-

-

-

95,000

-

-

35,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล

ส่วนโยธา

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

66
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการขุดลอกคูส่งน้าสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ดอน หมูท่ ี่ 2
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
5 โครงการขุดลอกคลองสาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ผู้ใหญ่ทวี หมูท่ ี่ 2
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
6 โครงการขุดลอกคลองสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
7 แถว หมูท่ ี่ 2
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
7 โครงการขุดลอกคูคลองสาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
หน้าวัดน้อยถึงคลอง
แคลนน้าในการท้า
ชลประทาน หมูท่ ี่ 3
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามโครงการ อบต.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000

ระยะทาง 850 เมตร

-

-

20,000

ระยะทาง 1,780 เมตร

-

-

30,000

ระยะทาง 850 เมตร

-

-

20,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

67
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการขุดลอกคูส่งน้า หมูท่ ี่
3 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 5 ศูนย์สูบน้า

วัตถุประสงค์

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
9 โครงการขุดลอกคูน้าสายเจดีย์ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
บริเวณนานายประสงค์ ภาค แคลนน้าในการท้า
พยัคฆ์ หมูท่ ี่ 3
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
10 โครงการขุดลอกคูคลองสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
หมัน หมูท่ ี่ 4
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
11 โครงการก่อสร้างคลองดาด
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
คสล. สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4
แคลนน้าในการท้า
(เกินศักยภาพ)
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามโครงการ อบต.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

ตามโครงการ อบต.

-

-

ระยะทาง 1,700 เมตร

-

40,000

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
30,000 การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
1,650,000 การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

68
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการขุดลอกคูส่งน้าสาย
คลองบาง หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
13 โครงการขุดลอกคลองศาลพ่อ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ปู-่ แม่น้าป่าสัก หมูท่ ี่ 5
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
14 โครงการขุดลอกคูคลองบริเวณ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
สายกลางนาซอยนายก้าพล
แคลนน้าในการท้า
พวงจันทร์ หมูท่ ี่ 6
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล
15 โครงการขุดลอกคลองสาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
กลางนา หมูท่ ี่ 6
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทาง 1,700 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

ตามโครงการ อบต.

-

-

40,000

ระยะทาง 1,700 เมตร

-

-

40,000

ตามโครงการ อบต.

-

-

30,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล
การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

69
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูน้าพร้อมวางท่อและ
ก้าแพงกันดิน บริเวณคลอง
สายกลางนา หมูท่ ี่ 6

17 โครงการขุดลอกคูคลอง

18 สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลโพธิ์เอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการท้า
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในต้าบล

รือถอนท่อเดิมทีช่ ้ารุด
และวางท่อ คสล. Ø
0.40 เมตร จ้านวน
16 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างทดแทน
ก้าแพงกันดินปากท่อ
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
คูคลองในพืนทีท่ ไี่ ด้รับ
แคลนน้าในการท้า
ความเดือดร้อนและต้อง
เกษตรกรรมของเกษตรกร เร่งแก้ไข
ในต้าบลและแก้ไขปัญหา
การตืนเขินของคูคลอง
เพือ่ สนับสนุนการท้างาน
ของศูนย์บริการฯ

ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์เอน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000

-

60,000

60,000

-

-

20,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบล

ส่วนโยธา

การประสบ
ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัญหาขาดแคลน ในใช้ในการท้า
น้าของเกษตรกร การเกษตรของเกษตรกร
ในต้าบลและเป็นการ
แก้ไขปัญหาการตืนเขิน
ของคูคลอง
การด้าเนินงาน ศูนย์บริการฯ มีการ
ของศูนย์บริการฯ ด้าเนินการทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากขึน

ส่วนโยธา

ส้านักปลัด

70
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรในต้าบลและ
ในต้าบลไปใช้ในการ
ผูท้ สี่ นใจ
ประกอบอาชีพ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีวัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 การเข้ารับการ
อบรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรและประชาชน
มีความรู้เกีย่ วกับการท้า
เกษตรและสามารถ
น้าไปประกอบอาชีพได้

ส้านักปลัด,
ส้านักงาน
เกษตร อ.
ท่าเรือ

71
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณหน้าบ้านนายพรชัย หมู่ และให้เป็นการระบายน้า คสล. ขนาด กว้าง
ที่ 1
เสียออกจากชุมชน
0.35 เมตร ลึก 0.40
เมตร ระยะทาง 44
เมตร
2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง รือถอนท่อระบายน้า
ถนนเข้าหมูบ่ ้าน บริเวณบ้าน และให้เป็นการระบายน้า เดิมทีช่ ้ารุด วางท่อ
นายนิพนธ์ อัครส ถึงแม่น้าป่า เสียออกจากชุมชน
คสล. Ø 0.60 เมตร
สัก หมูท่ ี่ 2
พร้อมบ่อพัก
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณบ้านนายอารมณ์
และให้เป็นการระบายน้า คสล. กว้าง 0.35
สมบูรณ์ศลิ ป์ ลงแม่น้าป่าสัก เสียออกจากชุมชน
เมตร ลึก 0.40 เมตร
หมูท่ ี่ 2
ระยะทาง 80 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

300,000

-

-

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

-

200,000

-

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

72
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักถึงแม่น้า หมูท่ ี่ 2
(เกินศักยภาพ)

5 โครงการซ่อมฝาบ่อพักทิงสาย
กลางบ้าน หมูท่ ี่ 4
6 โครงการวางท่อ คสล.บริเวณ
บ้านนางประมวล พืชจันทร์
หมูท่ ี่ 5
7 โครงการซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้า หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง วางท่อ คสล. Ø 0.60
และให้เป็นการระบายน้า เมตร จ้านวน 200
เสียออกจากชุมชน
ท่อน/ก่อสร้างทดแทน
ประตูน้า จ้านวน 1
ชุด พร้อมวางบ่อพัก
คสล. ใช้กบั ท่อ
คสล.คสล. Ø 0.60
เมตร จ้านวน 20 บ่อ
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง เสริมขอบบ่อพักพร้อม
และให้การระบายน้าดีขึน จัดท้าฝาตะแกรงเหล็ก
จ้านวน 8 ชุด
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง วางท่อ คสล. Ø 0.40
และให้การระบายน้าดีขึน เมตร จ้านวน 32
ท่อนพร้อมบ่อพัก
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ระยะทาง 50 เมตร
และให้การระบายน้าดีขึน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
435,000

46,500

-

-

-

-

66,500

-

-

30,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค
ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค
ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

73
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการวางท่อ คสล. พร้อม
ก้าแพงกันดินบริเวณบ้านนาย
พยุง หมูท่ ี่ 6 (เกินศักยภาพ)
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู พร้อมวางท่อระบาย
น้าบริเวณบ้านนายบุญส่ง หมูท่ ี่
6
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู บริเวณบ้านผู้ใหญ่สาย
ชล หมูท่ ี่ 6
11 โครงการวางท่อระบายน้า
เชื่อมต่อท่อเดิมสายกลางนา
หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง วางท่อ คสล. Ø 1
และให้การระบายน้าดีขึน เมตร จ้านวน 42
ท่อนพร้อมบ่อพัก
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ระยะทาง 110 เมตร
และให้การระบายน้าดีขึน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
-

-

275,000

-

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ตามโครงการของ อบต.
และให้การระบายน้าดีขึน

-

-

90,000

เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย
ได้ตามเดิม และไม่ท้าให้
น้าท่วมขังเน่าเหม็น

-

-

90,000

50,000

-

-

วางท่อระบายน้า
ขนาด Ø 1 เมตร
จ้านวน 20 ท่อน

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย ตามโครงการของ อบต.
รูปตัวยูบริเวณซอยนายสวัสดิ์ ได้ตามเดิม และไม่ท้าให้
หมูท่ ี่ 1
น้าท่วมขังเน่าเหม็นใน
พืนทีท่ ไี่ ด้รับความเดือดร้อน

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค
ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค
ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

74
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย ตามโครงการของ อบต.
ได้ตามเดิม และไม่ท้าให้
น้าท่วมขังเน่าเหม็นใน
พืนทีท่ ไี่ ด้รับความเดือดร้อน
14 โครงการซ่อมฝารางระบายน้า เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย ตามโครงการของ อบต.
บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ได้สะดวกและประชาชน
นิลคูหา หมูท่ ี่ 2
ปลอดภัยในการสัญจร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36,000
36,000

-

-

10,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาน้าท่วมขัง น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชือโรค

ส่วนโยธา

ฝารางระบายน้า เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย
ได้สะดวกและประชาชน
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

75
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 การบริหารจัดการขยะ

เพือ่ ลดปัญหาขยะทีส่ ่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่6

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหาร
จัดการขยะ พร้อมเตาเผา
ระบบควบคุมอากาศ (เกิน
ศักยภาพ)

เพือ่ ลดปัญหาขยะทีส่ ่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม

สถานที่ หมูท่ ี่ 1

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

-

3,000,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)
ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ปัญหาเรื่องขยะทีส่ ่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ลดลง
ปัญหาเรื่องขยะทีส่ ่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ส่วนโยธา

76
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีวัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการลดภาวะโลกร้อน
เพือ่ เป็นการตระหนักถึง ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ การตระหนักถึง
ภาวะโลกร้อนและช่วยกัน ในช่วงพักกลางวัน
ปัญหาโลกร้อน
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
พืนทีใ่ นเขตต้าบลโพธิ์
300,000
300,000
300,000 การป้องกันและ
จากภัยธรรมชาติ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เอน
แก้ไขปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติ

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง เพือ่ ป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง ระยะทาง 5,600 เมตร 190,000,000 190,000,000 190,000,000 การป้องกันการ
พังตลอดแนวสองฝั่งแม่น้าป่า
และรักษาสิ่งแวดล้อมริม
ทรุดตัวของตลิ่ง
สักต้าบลโพธิ์เอน (เกินศักยภาพ) ฝั่งแม่น้า

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาภาวะโลกร้อนลดลง ส้านักปลัด

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
มีประสิทธิภาพมากขึน
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติลดลง
ตลิ่งไม่พงั ทลายและมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์

ส้านักปลัด

ส่วนโยธา

77
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์
เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พืนทีใ่ นเขตต้าบลโพธิ์
20,000
20,000
20,000
รักษ์พนที
ื ส่ ีเขียว
ในการอนุรักษ์
เอน
ทรัพยากรธรรมชาติ

5 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์

เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พืนทีใ่ นเขตต้าบลโพธิ์
ในการอนุรักษ์
เอน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในต้าบล
ให้น่าอยู่

-

40,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และต้าบลมี
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่

ส้านักปลัด

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และต้าบลมี
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่

ส่วนโยธา

78
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในต้าบลโพธิ์
50,000
50,000
50,000
ประชาชนในต้าบลโพธิเ์ อน
ประชาชนในต้าบล
เอน
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม เพือ่ ให้ประชาชนตระหนัก ประชาชนในต้าบลโพธิ์
แนวพระราชด้าริ
ให้ความส้าคัญ และใช้
เอน
ชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

20,000

20,000

ตัวชีวัด
(KPI)
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีรายได้
เพิม่ ขึนและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
ประชาชนมีชีวติ ความ
เป็นอยู่ดี และเป็นการ
ช่วยเหลือตัวเองแบบ
ยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

79
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการแห่เทียนจ้าน้าพรรษา เพือ่ สืบสานวัฒนธรรมทาง วัดในเขตพืนทีต่ ้าบล
พระพุทธศาสนา
โพธิเ์ อน
2 โครงการประเพณีลอยกระทง

เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นไทย

3 โครงการท้าบุญวันพระ

เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทาง วัดในเขตพืนทีต่ ้าบล
พระพุทธศาสนา
โพธิเ์ อน
เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
พืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน
ท้องถิ่นและให้ความส้าคัญ
กับผู้สูงอายุ

4 โครงการวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

พืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

วัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสืบทอด
ต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน

ส้านักปลัด

ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นไทยสืบทอด
ต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน

ส้านักปลัด

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม
170,000
170,000
170,000 ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีทยี่ ึดเหนี่ยว
จิตใจ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบทอดต่อไปสู่
รุ่นลูกหลาน

ส้านักปลัด

30,000

30,000

30,000

ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการประเพณีแข่งเรือ

เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นไทย
และสร้างความสามัคคีใน
ต้าบล

พืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน

6 โครงการกวนข้าวทิพย์เนื่องใน
วันวิสาขบูชา

เพือ่ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย

วัดในเขตพืนทีต่ ้าบล
โพธิ์เอน

7 โครงการเวียนเทียนในวันส้าคัญ เพือ่ สืบสานกิจกรรมทาง
ทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาให้สืบทอด
ต่อไป
8 โครงการขอรับเงินอุดหนุนรัฐ เพือ่ เป็นศูนย์กลางจัด
พิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมแสดงความ
งานวันส้าคัญของชาติ และ
จงรักภักดีและกิจกรรม
กิจกรรมส้าคัญต่างๆ ของอ้าเภอ ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

- วันมาฆบูชา
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนทีเ่ ข้า
- วันวิสาขบูชา
ร่วมกิจกรรม
- วันอาสาฬหบูชา
อุดหนุนงบประมาณให้
15,000
15,000
15,000 การด้าเนิน
ทีว่ า่ การอ้าเภอท่าเรือ
กิจกรรมทางรัฐพิธี

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบทอดต่อไปสู่
รุ่นลูกหลานและ
ประชาชนมีความสามัคคี
กันในต้าบล
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยสืบสานต่อไปยัง
ลูกหลาน

ส้านักปลัด

กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาสืบทอดต่อไป

ส้านักปลัด

งานรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานวันส้าคัญของชาติที่
ทีว่ า่ การอ้าเภอท่าเรือ
ด้าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด

10 อุดหนุนโครงการสภา
วัฒนธรรมอ้าเภอท่าเรือ

เพือ่ ให้การด้าเนินการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาด
ด้าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
เพือ่ ให้การด้าเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรมฯ
ด้าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

อุดหนุนงบประมาณ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อุดหนุนงบประมาณ
สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ
ท่าเรือ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

5,000

-

-

11 โครงการสภาวัฒนธรรมต้าบล
โพธิ์เอน

เพือ่ ให้การด้าเนินกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณ
ของสภาวัฒนธรรมฯ
สภาวัฒนธรรมต้าบล
ด้าเนินไปด้วยความ
โพธิเ์ อน
เรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์ตอ่ ต้าบล

-

-

100,000

12 โครงการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมในอ้าเภอท่าเรือ

เพือ่ เสริมสร้างและสร้าง
ตามโครงการของ
การมีส่วนร่วมในการเฝ้า กระทรวงวัฒนธรรม
ระวังทางวัฒนธรรมและ
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สังคม

-

-

20,000

ตัวชีวัด
(KPI)
การด้าเนิน
กิจกรรมในการ
จัดงานฯ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
การอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของไทยสืบ
ต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

การด้าเนิน
การด้าเนินกิจกรรมการ
ส้านักปลัด
กิจกรรมของสภา อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
วัฒนธรรมฯ
ประเพณีและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
การด้าเนิน
การด้าเนินกิจกรรมการ
ส้านักปลัด
กิจกรรมของสภา อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
วัฒนธรรมฯ
ประเพณีและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นประโยชน์ตอ่ ต้าบล
การด้าเนินกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส้านักปลัด,
การเสริมสร้างและเฝ้า
กระทรวง
ระวังทางวัฒนธรรมและ วัฒนธรรม
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สังคม จ.อยุธยา
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ค่าบ้ารุงและรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
3 ค่าครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารมากขึน และ
บุคลากรมีความรู้เพิม่ มาก
ขึน
เพือ่ บ้ารุงและรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน ลูกจ้าง ของ
อบต.โพธิ์เอน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประสิทธิภาพใน
การท้างาน

องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การบริหารมากขึน
และบุคลากรมีความรู้
เพิม่ มากขึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

วัสดุ ครุภัณฑ์ในเขต
พืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน

310,000

310,000

310,000

ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน

ทรัพย์สินสามารถใช้งาน อบต.โพธิ์เอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์ของ อบต.

283,500

283,500

283,500

ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน

มีครุภัณฑ์ใช้ในองค์กร

อบต.โพธิ์เอน
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ค่าสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์

เพือ่ จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทร
เลข ธนาณัติ ไปรษณีย์
อากร ค่าบริการด้าน
โทรคมนาคม
5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอัน เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทน
เป็นประโยชน์ แก่ อปท.
ให้แก่ผู้ปฏิบัตริ าชการอัน
เป็นประโยชน์ แก่ อปท.
6 โครงการออกเก็บภาษีนอก
สถานที่
7 โครงการการให้บริการในช่วง
พักกลางวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทร
เลข ธนาณัติ ไปรษณีย์
อากร ค่าบริการด้าน
โทรคมนาคม
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000
160,000
160,000

ตัวชีวัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การด้าเนินการของ
องค์กรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

อบต.โพธิ์เอน

ผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท.มี
ขวัญและก้าลังใจในการ
ท้างาน
เพือ่ อ้านวยความสะดวก ผู้ทเี่ สียภาษีในพืนที่
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพใน ประชาชนได้รับความ
ให้กบั ประชาชนผู้เสียภาษี อบต.
การจัดเก็บภาษี สะดวกในการเสียภาษี
และไม่มภี าษีคา้ งช้าระ
เพือ่ ให้บริการประชาชน ประชาชนทีเ่ ข้ารับ
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ การให้บริการ
ประชาชนได้รับความ
ในช่วงพักกลางวัน
บริการช่วงพักกลางวัน
ประชาชนในช่วง สะดวกในการติดต่อ
พักกลางวัน
ราชการในช่วงพัก
กลางวัน

ส่วนการคลัง

760,000

760,000

760,000

การด้าเนินงาน
ขององค์กร

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติ
ราชการของ
พนักงาน

ส่วนการคลัง

ส้านักปลัด

84
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่
8

9

10

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีวัด
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการความรู้จาก อบต. สู่ เพือ่ เผยแพร่ความรู้เรื่อง ตามโครงการของ อบต. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ การเผยแพร่ให้
ประชาชน
ต่างๆ ให้กบั ประชาชนใน
ความรู้กบั
พืนที่
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
เพือ่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่า
พืนทีต่ ้าบลโพธิ์เอน
20,000
20,000
20,000 การรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์
รังวัดทีส่ าธารณะประโยชน์
สาธารณะ
ประโยชน์
โครงการจัดท้าหนังสือ วารสาร เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบ หนังสือ วารสาร
80,000
80,000
80,000 การรายงานผล
รายงานผลการด้าเนินงาน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน
การด้าเนินงาน
ด้าเนินงานของ อบต.

11 โครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือการจ้างของ
อบต. (อปท.)

เพือ่ จัดตังศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือการจ้าง
ของ อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซือการจ้าง จ้านวน
1 ศูนย์

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
จาก อบต.
ได้ข้อมูลรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์ที่
ถูกต้อง
ประชาชนได้รับข้อมูล
เกีย่ วกับผลการ
ด้าเนินงานของ อบต. ที่
ด้าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ
มีศนู ย์รวมข้อมูลการซือ
การจ้างส้าหรับ
ด้าเนินการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงาน

30,000

30,000

30,000

การด้าเนินการ
จัดซือจัดจ้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ส่วนโยธา

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าต่อ
ทะเบียนรถ

13 ค่าเช่าทีด่ นิ ทีต่ งส้
ั านักงาน

เพือ่ จ่ายเป็นการค่าเช่า
ปีละ ๑ ครัง
ทีด่ นิ ให้แก่วดั บางม่วง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง
การเลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องถ่าย จ้านวน 1 เครื่อง
เอกสาร

12,000

12,000

12,000

50,000

50,000

50,000

35,000

35,000

เพือ่ รับฟังปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน
และรายงานผลการด้าเนิน
ให้กบั ประชาชนทราบ
เพือ่ ให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน

ออกหน่วยพืนทีใ่ น
ต้าบลโพธิ์เอน

20,000

ลดจ้านวนผู้คา้ งช้าระ
ภาษี

30,000

14 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง

15 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

16 โครงการประชาคมและ อบต.
เคลื่อนที่

17 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้

รถยนต์, รถขยะ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21,000
21,000
21,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การต่อประกันภัย รถของหน่วยงานมีการ
ท้าประกันภัยถูกต้อง
ตามกฎหมายและเป็น
การคุม้ ครองผู้ขับขี่
การจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ อบต.มีทตี่ งส้
ั านักงานใน
การด้าเนินงาน
การด้าเนินการ การเลือกตังด้าเนินไป
เลือกตัง
ด้วยความเรียบร้อย

ส้านักปลัด

35,000

ประสิทธิภาพใน
การถ่ายเอกสาร

ส้านักปลัด

20,000

20,000

การเข้าร่วม
ประชาคม

มีเครื่องถ่ายเอกสารใน
การถ่ายเอกสารทาง
ราชการ
สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้ตรงกับ
ความต้องการ

30,000

30,000

จ้านวนผู้คา้ ง
ช้าระภาษี

การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และ
กลุ่ม อสม.

19 ค่าใช้จ่ายในการติดตังและ
ออกแบบเว็บไซต์ของ อบต.
20 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
22 ค่าใช้จ่ายในการถมทีส่ ้าหรับ
ก่อสร้างส้านักงาน

วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การท้างานของกลุ่มสตรี
และ อสม. ให้มคี ณ
ุ ภาพ
มากขึน
เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
เพือ่ เป็นการแสดงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพือ่ เป็นการแสดงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพือ่ ก่อสร้างส้านักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มสตรี และ อสม.
ในต้าบลโพธิ์เอน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000

ค่าเช่า ค่าติดตัง ค่า
ออกแบบ รายปี

15,000

15,000

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดท้า
กิจกรรม

120,000

120,000

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดท้า
กิจกรรม

40,000

40,000

40,000

3,000,000

-

-

จ้านวน 3 ไร่

ตัวชีวัด
(KPI)
ประสิทธิภาพใน
การท้างานของ
อสม.

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การท้างานของกลุ่มสตรี
และ อสม. มีคณ
ุ ภาพ
มากขึน

ส้านักปลัด

การเข้าดูข้อมูล ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง ข่าวสารทีร่ วดเร็วและ
เว็บไซต์
สะดวกมากขึน
การด้าเนินกิจกรรม ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
การด้าเนินกิจกรรม ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
การถมที่
มีทดี่ นิ ส้าหรับรอการ
ก่อสร้างส้านักงาน

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 จัดซือครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ส้าหรับติดตังรถยนต์
ข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนทราบและได้
รับทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง
24 โครงการอบรมการจัดท้า
เพือ่ ให้การจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณรายจ่าย
(E-Lass)
ประจ้าปีถูกต้อง

จัดซือครุภัณฑ์เครื่อง
ขยายเสียงส้าหรับ
ติดตังรถยนต์

25 โครงการขยายเขตเสียงตาม
เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบ
สายบริเวณบ้านสุโขทัย หมูท่ ี่ 3 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน
ด้าเนินงานของ อบต.
26 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

พนักงาน อบต.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชีวัด
(KPI)
การรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ
จากการ
ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัตงิ าน
เกีย่ วกับ
งบประมาณ
รายจ่าย

30,000

-

-

ระยะทาง 400 เมตร

-

40,000

-

การรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ

พืนทีใ่ นต้าบลโพธิ์เอน

-

100,000

-

การรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ
จากการ
ประชาสัมพันธ์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

การปฏิบัตงิ านเป็นไป
ส่วนการคลัง
ตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตงิ านมากขึน
ประชาชนได้รับทราบ
ส่วนโยธา
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาชนได้รับข้อมูล
ส่วนโยธา
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

88
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการจัดท้าและปรับปรุง
แผนทีภ่ าษี
28 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สาย บริเวณบ้านสุโขทัย หมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึน
เพือ่ อ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการ
รับรู้ข่าวสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โปรแกรมการจัดท้า
และปรับปรุงแผนทีภ่ าษี
หมูท่ ี่ 3

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

-

12,000

เพือ่ ตรวจสุขภาพพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน ลูกจ้าง ของ
อบต.โพธิ์เอน
30 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่ อ้านวยความสะดวก หมูท่ ี่ 3
ให้แก่ประชาชนในการ
รับรู้ข่าวสาร

-

-

30,000

-

-

12,000

31 การจัดซือทีด่ นิ

-

-

500,000

29 โครงการตรวจสุขภาพ

เพือ่ ใช้เป็นสถานทีใ่ นการ
ท้ากิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน

การจัดซือทีด่ นิ

ตัวชีวัด
(KPI)
จ้านวนผู้คา้ ง
ช้าระภาษี
การรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ
จากการ
ประชาสัมพันธ์
การเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ
การรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ
จากการ
ประชาสัมพันธ์
การด้าเนินการ
จัดหา

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึน
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

ส่วนการคลัง

พนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

ส้านักปลัด

มีสถานทีใ่ นการท้า
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ประชาชน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

89
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามกรอบการประสานที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วและการบริการสูม่ าตรฐานสากล
ลาดับ

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ปี 2558
-

ปี 2559
4,655,000

ปี 2560
-

4,655,000

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

2 โครงการปูผิวจราจร AC ทับถนน
คสล.เดิม บริเวณถนนภายใน
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1 (เกินศักยภาพ)

-

-

526,500

526,500

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่
3 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 5 สายนาดอน
(เกินศักยภาพ)

-

-

480,000

480,000

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
นาหมัน หมูท่ ี่ 4 (เกินศักยภาพ)

-

2,660,000

-

2,660,000

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

รวมทัง้ สิน้ จานวน 4 โครงการ

-

7,315,000 1,006,500

1 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
ผิวจราจรแอลฟัลท์ตกิ คอนกรีต
หมูท่ ี่ ๑ เชื่อมต่อหมูท่ ี่ ๒ (เกิน
ศักยภาพ)

8,321,500
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามกรอบการประสานที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ลาดับ

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ปี 2558
-

ปี 2559
-

ปี 2560
120,000

120,000

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

2 โครงการก่อสร้างสถานีผลิต
น้าประปาผิวดิน หมูท่ ี่ 2 (เกิน
ศักยภาพ)

-

6,000,000

-

6,000,000

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมูบ่ ้านแบบผิวดิน หมูท่ ี่ 5 (เกิน
ศักยภาพ)

-

-

6,000,000

6,000,000

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง หมูท่ ี่ 2,5
(เกินศักยภาพ)

-

1,200,000

1,200,000

5 โครงการจัดซือเครื่องสูบน้า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (เกิน
ศักยภาพ)

-

460,000

-

6 โครงการติดตังกล้อง CCTV ตาม
จุดเสี่ยง (เกินศักยภาพ)

-

1,000,000

-

1 โครงการขยายไฟฟ้า หมูท่ ี่ 2
ซอยโกรกสนั่น (เกินศักยภาพ)

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
2,400,000 ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
460,000 ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
1,000,000

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามกรอบการประสานที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ลาดับ

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวม

ปี 2558
-

ปี 2559
2,790,000

ปี 2560
-

2,790,000

8 โครงการก่อสร้างคลองดาด คสล.
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4 (เกิน
ศักยภาพ)

-

-

1,650,000

1,650,000

9 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพักถึงแม่น้า หมูท่ ี่ 2 (เกิน
ศักยภาพ)

-

-

435,000

10 โครงการวางท่อ คสล. พร้อม
ก้าแพงกันดินบริเวณบ้านนายพยุง
หมูท่ ี่ 6 (เกินศักยภาพ)

450,000

-

-

-

3,000,000

-

7 โครงการจัดซือรถยนต์บรรทุกน้า
แบบเอนกประสงค์พร้อมเครื่อง
สูบน้าแบบหาบหาม (เกิน
ศักยภาพ)

11 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหาร
จัดการขยะ พร้อมเตาเผาระบบ
ควบคุมอากาศ (เกินศักยภาพ)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
435,000 ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
450,000 ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
3,000,000 ส่วนโยธา,
ท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามกรอบการประสานที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ลาดับ

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปี 2558

ปี 2559

รวม
ปี 2560

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

12 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันตลิง่ พัง 190,000,000 190,000,000 190,000,000 570,000,000 ส่วนโยธา,
ตลอดแนวสองฝัง่ แม่น้าป่าสัก
ท้องถิน่
ต้าบลโพธิเ์ อน (เกินศักยภาพ)
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา
196,790,000 192,085,000 579,325,000
รวมทัง้ สิน้ จานวน 12 โครงการ
-
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5.2 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้ อ 28 กาหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง
จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลการเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิธี ก ารติ ดตามและประเมิ น ผลการจั ด ทาแผนสามปี โ ดยมี การกาหนดวิ ธี การติด ตามและ
ประเมินผล โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลจะทาในรูปแบบของการตรวจสอบว่า
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลของการ
ดาเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการในขณะที่ ก ารประเมิ น ผลเป็ น การตรวจสอบผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5.3 การกาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
สาหรับการติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการเป็นหลัก ส่วนการกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลสาหรับโครงการอย่างน้อยโครงการ
ละ 1 ครั้ง อาจจะมีมากกว่า 1 ครั้ง ได้ในกรณีเป็นโครงการระยะยาวหรือมีความต่อเนื่อง ส่วนการประเมินผล
โครงการในภาพรวม กาหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

