แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1
บทนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) 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 นตาบลโพธิ์ เอน 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) อัน มีลั กษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดาเนินการทบทวนและดาเนินการจั ดทา
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. เป็นแผนพัฒนาทีแ่ สดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี
4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลในทุกด้าน
ครอบคลุมปัญหาความต้องการอย่างรอบด้าน
2. เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนชัดเจน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยกาหนด
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้ อ งกับ วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิ จ และจุดมุ่ง หมายเพื่อการพัฒ นาในแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา รวมทั้ ง
สอดคล้ องกับ ปั ญ หา ความต้อ งการของประชาคมและชุมชน โดยให้ นาข้อมูล พื้น ฐานในการพัฒ นาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลมาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ต่อ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางและครอบคลุมทุกด้าน ทาให้ประชาชนในชุมชน
ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตว่าเป็นไปในแนวทางใด ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ทาให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมในการกาหนดแผนงาน โครงการ รายละเอียดโครงการ
หรือกิจกรรมที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชน ทาให้การบริหารเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2557)
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
1. ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
- การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและทั่ ว โลกที่เ กิดจากการทาลาย
ธรรมชาติของมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากการเกิดน้าท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมมาก่อ น หรือการขาดแคลนน้าใน
การทาการเกษตร ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้องเสียงบประมาณเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา
เหล่ านี้ ทาให้ ง บประมาณเหลื อ น้ อยในการพัฒ นาด้านอื่ นๆ และประชาชนได้รั บความเดือดร้อ นในการ
ประกอบอาชีพ
- การรับวัฒนธรรมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก่อให้เกิดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในสังคม
เช่น พฤติกรรมที่แสดงออกค่านิยมของเยาวชนด้านการแต่งกายและการบริโภค ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดั่งเดิมไป ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- สภาวะข้าวของแพง ราคาสินค้าในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งอาจนาไปสู่การโจรกรรมในพื้นที่
- งบประมาณที่ได้รับ จากปัญหาเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้รายได้ของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้วย
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาจึงต้องทาตาม
งบประมาณที่ได้รั บ อย่างจ ากัด ซึ่งทาให้ การพัฒนาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องและไม่ส ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ทันที
และนอกจากนี้ คือ ระบบข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้าสู่ชุมชนและสิ่งที่ประชาชนนาเข้าสู่ชุมชนโดยไม่รู้ตัว ความรู้ความสามารถของ
ประชาชนในชุมชน ทัศนคติ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น
2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ปัญหา
สภาพปัญหาที่มีอยู่
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
- การคมนาคม
- ถนนเกิดการชารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากมี - เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นประจา
- ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
- ประชาชนอาจได้รับอันตรายจาก
การสัญจร
- ประปาหมู่บ้าน

- มีการขยายครัวเรือนมากขึ้น ทาให้ผลิต
น้าไม่ทันต่อความต้องการ เนื่องจาก
ระบบการผลิตน้ายังเป็นระบบขนาดเล็ก

- เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน
- ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
- น้ามีสภาพขุ่น ไม่ได้คุณภาพ

ปัญหา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ)
- ไฟสาธารณะ

สภาพปัญหาที่มีอยู่
- ยังไม่มีการขยายเขตไฟสาธารณะเข้า
หมู่บ้านบางแห่ง

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและ
และสนใจในเรื่องสุขอนามัย
สนใจเรื่องสุขอนามัย

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ประชาชนอาจได้รับอันตรายจาก
การสัญจรและการดารงชีวิต
- ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ประชาชนสุขภาพร่างกายไม่
แข็งแรง

- สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ไม่มีสถานที่ในการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - การพัฒนาไม่สามารถทาได้มาก
เป็นของหน่วยงาน
เพราะใช้สถานที่ของโรงเรียนใน
พื้นที่

- ปัญหายาเสพติด
3. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
- จิตสานึกของประชาชนในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

- ในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติดและผู้ขาย

- อากาศเป็นพิษ/ฝุ่นละออง/กลิ่น
เหม็น

- มีโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลเพิ่มมาก
ขึ้น
- ผู้ประกอบการขาดจิตสานึกในการ
ประกอบกิจการ

- ระบบทางเดินการหายใจไม่ปกติ
หรืออาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เป็น
อันตรายต่อร่างกาย
- ส่งกลิ่นเหม็นและการเกิดการ
สะสมของเชื้อโรค

- การจัดการขยะมูลฝอย

- การทิง้ ขยะของประชาชนยังไม่มีการคัด
แยก และทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ถูก
สุขลักษณะ

- การเผาขยะ นาไปสู่ภาวะเรือน
กระจก ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
- เป็นมลพิษต่อสังคม

- สถานที่ทิ้งขยะ

- สถานที่ทิ้งขยะมีจานวนน้อยและใกล้
แหล่งชุมชน

- หากไม่มีการคัดแยกขยะ และไม่
มีการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ
อาจทาให้ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ

- การทรุดตัวของตลิ่ง

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้าได้รับ
ผลกระทบจากการที่ตลิ่งทรุด

- ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่
ติดกับแม่น้า
- ประชาชนต้องย้ายที่อยู่อาศัย

- เยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น

- ประชาชนขาดความตระหนักในการ
- เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อัน
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติทรี่ ้ายแรง
เช่น อุทกภัยร้ายแรง

ปัญหา
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม
- ปัญหาขาดแคลนน้า

สภาพปัญหาที่มีอยู่

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- ในช่วงฤดูร้อน เกษตรกรประสบกับ
- ผลผลิตไม่ทันต่อความต้องการ
ปัญหาขาดแคลนน้าในการประกอบอาชีพ และผลผลิตมีคุณภาพต่า
- เกษตรกรขาดรายได้

- ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

- เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชกัดกิน
ผลผลิต

- ผลผลิตมีคุณภาพต่า ไม่ได้
มาตรฐาน

- ปัญหาอุทกภัย

- เกษตรกรประสบปัญหาเกิดอุทกภัย
ระหว่างการเพาะปลูก

- เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน
- ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้
มาตรฐาน

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

- การทางานอาจผิดระเบียบได้
- ทาให้การทางานล่าช้า

- ที่ตั้งสานักงาน

- ไม่มีสถานที่ตั้งเป็นของตัวเอง สถานที่
คับแคบ

- ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
เท่าที่ควรในการเข้ารับบริการ
- หากมีการกระจายอานาจให้กับ
ท้องถิ่นมากขึ้น สถานที่จะไม่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

- การบริหารงาน

- ประชาชนบางกลุ่มมีทัศนคติไม่ดีกับ
หน่วยงาน

- ทาให้เกิดทัศนคติไม่ดีกับ
หน่วยงาน
- ทาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็น
จริง
- ทาให้การทางานล่าช้าในบางครั้ง

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

- การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ - สถานการณ์การเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย
- เศรษฐกิจมีการผันผวนตลอดเวลา

- ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร

- การบริหารงานล่าช้า
- การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
หรือไม่ต่อเนื่อง
- ค่าครองชีพสูงขึ้น

3. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
เป็ น การประเมิ น โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง โอกาสและภาวะ คุ ก คามหรื อ ข้ อ จ ากั ด อั น เป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ท้องถิ่น อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน
โดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ใน
การกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่ อไป 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 โดยจะต้อ งพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณา
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส
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
- มีกจิ กรรมรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ 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

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 จารีตประเพณี
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
- ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถ
- พนักงานส่วนตาบลขาดการใส่ใจในการปฏิบัติ
เดินทางมาติดต่อราชการได้สะดวก
หน้าที่
- หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ทากิจกรรมต่างๆ
ขั้นตอนการทางานของระบบราชการ
- สถานที่ของ อบต. มีขนาดเล็ก ไม่สามารถ
รองรับการทากิจกรรมบางอย่างได้
- ประชาชนยังไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

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
ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ ค่อนข้างสูง
- ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 โดยการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- มีการหาแนวทางและจัดสรรงบประมาณในการ
ป้องกันแนวตลิ่งพัง

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

3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ได้ดาเนินการตามโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
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ร้อยละของ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
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6,942,864.32
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16,191,640.32

๘๐.๘๕

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

รวม

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ ทีด่ าเนินการจริง
ในแผน ปี พ.ศ.
ตามงบประมาณ ในงบประมาณ
2557
พ.ศ.2557
พ.ศ.2557

โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2559) เฉพาะปี 2557
โครงการที่นาไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

มีจานวน 94 โครงการ
มีจานวน 76 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80.85

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕7 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้ดาเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
และข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 โดยได้ ด าเนิ น การโครงการ /กิ จ กรรม ทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทาให้โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ ลุ ล่ วงไปด้ว ยดี ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ตั้งโครงการ /กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ประจาปี พ .ศ.๒๕๕7 จานวน
7 โครงการ ได้ดาเนิ น โครงการแล้ ว เสร็จ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ได้ตงั้ โครงการ /กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ประจาปี พ .ศ.๒๕๕7 จานวน
42 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และคิดเป็นร้อยละ 37.23 ของโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้ตั้งโครงการ /กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ประจาปี พ .ศ.๒๕๕7 จานวน
10 โครงการ ได้ ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ จ านวน 7 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 7.45 ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
ได้ตั้งโครงการ /กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ประจาปี พ .ศ.๒๕๕7 จานวน
2 โครงการ ได้ ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ จ านวน 2 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 และคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ตั้งโครงการ /กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ประจาปี พ .ศ.๒๕๕7 จานวน
11 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 และคิดเป็นร้อยละ 9.57 ของโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ได้ตั้งโครงการ /กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ประจาปี พ .ศ.๒๕๕7 จานวน
22 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 และคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของโครงการทั้งหมด
จากการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนได้ดาเนินการให้บริการสาธารณะ
กับประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่น ซึ่งเมื่อสรุปโครงการ/กิจกรรมเป็นภาพรวมของทั้ง
6 ยุทธศาสตร์ แล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.85 ของโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7–
๒๕๕9) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 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

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณถนนใหญ่ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์ แสงสว่าง หมูท่ ี่ 1
2 โครงการก่อสร้างถนนลอดใต้
สะพานโพธิ์เอน หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 135 เมตร

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 50 เมตร
3 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ลาน คสล หนา 0.10
บริเวณสถานีประปา หมูท่ ี่ 1 ในการใช้ทากิจกรรมต่างๆ เมตร จานวน 410
ตารางเมตร
4 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ตามโครงการ อบต.
บริเวณทางเข้าหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 2 และปลอดภัยในการสัญจร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
210,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-

75,000

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

-

-

127,000

จานวนผู้มาใช้
ประโยชน์

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ส่วนโยธา
ในการใช้ทากิจกรรมต่างๆ

-

-

30,000

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 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)
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
บริเวณซอยบ้านนางวิเชียร นิ และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
สะโสกะ หมูท่ ี่ 3
ระยะทาง 55 เมตร
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
ซอยนายบุญลือ แสนสุข ระยะ และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ที่ 2 หมูท่ ี่ 3
ระยะทาง 40 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

82,500

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

60,000

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนนผิวจราจรลูกรัง
สายวัดน้อย-คลองชลประทาน และปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.10 เมตร กว้าง
หมูท่ ี่ 3
3 เมตร ระยะทาง
320 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

9 โครงการลงลูกรังซอยสุโขทัย
หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนนผิวจราจรลูกรัง
และปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.10 เมตร กว้าง
3 เมตร ระยะทาง
260 เมตร

-

-

35,000

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

10 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
สายวัดน้อย หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 65 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนนลูกรัง หนา 0.10
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 750 เมตร

-

-

97,500

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

-

-

150,000

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

97,000

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมูท่ ี่ 3 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 5 สาย
นาดอน
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4 ระยะที่ 1 และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 65 เมตร
14 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ผิวจราจรลูกรัง หนา
บริเวณลานประปา หมูท่ ี่ 4
และปลอดภัยในการสัญจร 0.10 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 50
เมตร
15 โครงการลงลูกรังบริเวณซอย เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ตามโครงการ อบต.
บ้านนางสมพงษ์ สัมมาคาม และปลอดภัยในการสัญจร
หมูท่ ี่ 5
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยวัดน้อย หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก ถนน คสล. หนา 0.15
และปลอดภัยในการสัญจร เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 140 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97,500
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

-

255,000

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

15,000

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

105,000

105,000

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
สายศูนย์สูบน้าตะเคียนด้วน
และปลอดภัยในการสัญจร กว้าง 3 เมตร
หมูท่ ี่ 5
ระยะทาง 120 เมตร
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อ คสล. ซอยบ้าน
นางสายสร้อย หมูท่ ี่ 6
19 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังซอย
บ้านนางสารวย แจ้งเดช หมูท่ ี่
6

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย และ
ป้องกันน้าท่วมขัง
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร

ถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้า
ระยะทาง 45 เมตร
ผิวจราจรลูกรัง หนา
0.10 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 170
เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

95,000

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

23,000

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เชือ่ มต่อถนนเดิมบ้านนางศิริ
เกษรณ์ ระยะที่ 2 หมูท่ ี่ 6
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เชือ่ มต่อถนนเดิม ซอยกลางนา
หมูท่ ี่ 6
22 โครงการลงลูกรัง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย และ
ป้องกันน้าท่วมขัง
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ถนน คสล. หนา 0.15
เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 60 เมตร
ถนน คสล. หนา 0.15
เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 45 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนสะดวก หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 พืน้ ทีท่ ี่
และปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความเดือดร้อน
ในการสัญจร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

-

-

90,000

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

-

285,000

285,000

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนโยธา

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ป้องกันการเกิด
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
อาชญากรรมในยามวิกาล บริเวณทีไ่ ด้รับความ
เดือดร้อน
2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล จัดหาทีด่ นิ ในการ
แสงอาทิตย์
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้มี
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึงและ พลังงานแสงอาทิตย์
เพียงพอ
3 โครงการขยายเขตระบบ
เพือ่ ขยายเขตระบบ
เพือ่ ขยายเขตระบบ
จาหน่ายและติดตัง้ หม้อแปลง จาหน่ายและติดตัง้ หม้อ จาหน่ายและติดตัง้
ไฟฟ้า หมูท่ ี่ 2
แปลงไฟฟ้า หมูท่ ี่ 2
หม้อแปลงไฟฟ้า
สาหรับใช้ในการผลิต
น้าประปาผิวดิน
4 โครงการขยายเขตระบบ
เพือ่ ขยายเขตระบบ
เพือ่ ขยายเขตระบบ
จาหน่ายและติดตัง้ หม้อแปลง จาหน่ายและติดตัง้ หม้อ จาหน่ายและติดตัง้
ไฟฟ้า บริเวณทีด่ นิ ทีก่ อ่ สร้าง แปลงไฟฟ้า บริเวณทีด่ นิ ที่ หม้อแปลงไฟฟ้า
สานักงาน
ก่อสร้างสานักงาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุและ
อาชญากรรม
การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนเกิดความ
ส่วนโยธา
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
ประชาชนในตาบลและ
ส่วนโยธา
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้มไี ฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

380,000

-

-

ขยายเขตระบบ
จาหน่ายและ
ติดตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ในการผลิต
น้าประปาผิวดิน

ส่วนโยธา

500,000

-

-

ขยายเขตระบบ
จาหน่ายและ
ติดตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้า

เพือ่ รองรับการก่อสร้าง
สานักงานและอาคาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ส่วนโยธา

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

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา หมูท่ ี่ 1

2 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา หมูท่ ี่ 2

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
จ่ายน้าประปาภายในหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 5
4 โครงการขยายเขตประปา
บริเวณป้อมตารวจถึงเลียบ
คลองชลประทาน หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้า
ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึ้นและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้า
ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึ้นและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้า
ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึ้นและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อความต้องการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา หมูท่ ี่ 1

ปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา หมูท่ ี่ 2

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

ท่อ PE Ø 2.5'" พร้อม
อุปกรณ์

90,000

-

-

วางท่อ PVC Ø 2.5"
ระยะทาง 395 เมตร

80,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
คุณภาพน้าดีขึ้น
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
คุณภาพน้าดีขึ้น
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
คุณภาพน้าดีขึ้น
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
จานวนครัวเรือน
ทีใ่ ช้น้า

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

น้ามีคณ
ุ ภาพมากขึ้นและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ส่วนโยธา

น้ามีคณ
ุ ภาพมากขึ้นและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ส่วนโยธา

น้ามีคณ
ุ ภาพมากขึ้นและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 จัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง

เพือ่ มีเครื่องสูบน้าสารองไว้ เครื่องสูบน้าแบบหอย
ใช้ในยามฉุกเฉิน
โข่งประจาสถานีสูบน้า

6 โครงการขยายเขตประปาใน
ตาบล

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

7 โครงการซ่อมแซมระบบผลิต
น้าประปา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

-

-

30,000

90,000

90,000

90,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ปัญหาการหยุด
จ่ายน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีเครื่องสูบน้าสารองไว้ใช้
ส่งผลประชาชนมีน้าใช้
อย่างต่อเนื่อง
จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าในการ
ทีใ่ ช้น้า
อุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ทีใ่ ช้น้า
ต่อการใช้งานและ
คุณภาพน้าดีขนึ้

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าพาหนะนาเด็กส่ง
สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าพาหนะ
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
นาส่งเด็กไปสถานพยาบาล เล็กทัง้ 2 แห่ง
เมือ่ ยามฉุกเฉิน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000
1,000
1,000

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคพิษ จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
สุนัขบ้าในตาบล
โรคพิษสุนับบ้าและ
ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน

30,000

30,000

30,000

3 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

80,000

80,000

80,000

เพือ่ ป้องกันการระบาดของ จัดซื้อทรายอะเบท,
โรคไข้เลือดออก
ยาพ่นและค่าจ้างเหมา
ฉีดพ่นยา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ในการนาเด็กส่ง การนาเด็กส่ง
สถานพยาบาลมี สถานพยาบาลมีความ
ความรวดเร็วขึ้น รวดเร็วขึ้นส่งผลให้
สามารถรักษาโรคได้
ทันเวลา
การแพร่ระบาด สุนัขในตาบลมีการ
ของโรคพิษสุนัข ป้องกันการเกิดโรคพิษ
บ้าลดลง
สุนัขบ้าและประชาชน
ปลอดภัยจากการเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า
การแพร่ระบาด ป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค
ของโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า

เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลัง ทุกหมูบ่ ้านมีอปุ กรณ์
กายและเป็นการใช้เวลา กีฬาสาหรับออกกาลัง
ว่างให้เกิดประโยชน์
กาย

5 โครงการแข่งขันกีฬาประจา
ตาบล

เพือ่ เสริมสร้างความ
สามัคคีภายในตาบล
ป้องกัน แก้ไขปัญหายา
เสพติดและเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการ
ดาเนินงานในด้าน
สาธารณสุขของ อสม.

6 โครงการของ อสม. ทางด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การออกกาลัง
กายของ
ประชาชนในแต่
ละหมูบ่ ้าน
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพ
สานักปลัด
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีความสามัคคี
กัน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยา
เสพติด

สานักปลัด

อสม.มีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น
ในการทางานด้าน
สาธารณสุขและ
ประชาชนได้รับการ
บริการทางด้าน
สาธารณสุขทีด่ ขี ึ้น

สานักปลัด

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

ศักยภาพการ
ให้บริการ
ทางด้าน
สาธารณสุขดีขึ้น

5,000

5,000

5,000

ความสัมพันธ์
ประชาชนมีสุขภาพทีด่ ี
ระหว่าง
ขึ้นและเกิดความสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน อันดีกบั หน่วยงาน
ตาบลดีขึ้น

7 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพและ ประชาชนและพนักงาน
เสริมสร้างสุขภาพและความ
เชื่อมความสัมพันธ์กบั
สามัคคีกบั คลังน้ามันไออาร์พซี ี หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000

8 โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยา เพือ่ ร่วมมือกันป้องกันและ
เสพติดอาเภอท่าเรือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับอาเภอ
9 โครงการออกกาลังกายเพือ่
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพให้
สุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

อุดหนุนงบประมาณให้
อาเภอท่าเรือ
ผู้สูงอายุในตาบลโพธิ์
เอน

-

20,000

20,000

10 โครงการบาบัดรักษาฟืน้ ฟูผู้
เพือ่ บาบัดรักษา ฟืน้ ฟู ผู้
เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติดแบบบูรณา เสพ/ ผู้ตดิ ยาเสพติด
การ

ผู้ตดิ ยาเสพติดในตาบล
โพธิ์เอน

-

50,000

50,000

11 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6

-

-

50,000

เครื่องเล่นเด็กและ
เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง

-

-

150,000

12 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก
และเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่
ประชาชนในตาบล
เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลัง
กายและเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดระดับ
ลดลง
อาเภอลดลง

สานักปลัด,
อาเภอท่าเรือ

จานวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุมสี ุขภาพ
สานักปลัด
แข็งแรงขึ้นและมี
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวทีด่ ี
ปัญหายาเสพติด ผู้เสพ/ ผู้ตดิ ยาเสพติด
สานักปลัด,
ลดลง
ได้รับการบาบัด ฟืน้ ฟู
สภอ.ปากท่า
อย่างถูกวิธี และจานวน
ผู้เสพ/ ผู้ตดิ ยาเสพติดมี
จานวนลดลง
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องยาเสพติดใน สานักปลัด
ลดลง
ตาบลลดน้อยลง
จานวน
ประชาชนทีม่ า
ออกกาลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์เพือ่ เป็น
ภูมคิ มุ้ กันโรคภัยต่างๆ

ส่วนโยธา

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2 อุดหนุนสถานศึกษาในการ
ดาเนินการด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นค่าฝึกอบรม
บุคลากรทัง้ 2 แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้
เพือ่ อุดหนุน
โรงเรียนและนักเรียนมี
งบประมาณโรงเรียนใน
ประสิทธิภาพในการเรียน เขตพืน้ ที่ 3 แห่ง,
โรงเรียนละ 72,000
บาท
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ ให้เด็กมีส่วนร่วมใน
เด็กนักเรียนในเขต
การทากิจกรรมทีเ่ ป็น
พืน้ ทีต่ าบลโพธิ์เอน
ประโยชน์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
6,000
6,000

216,000

216,000

216,000

80,000

80,000

80,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กดีขึ้น
โรงเรียนมี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 2
แห่ง มีประสิทธิภาพเพิม่
มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

โรงเรียนมีศกั ยภาพมาก สานักปลัด
ขึ้นและนักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียน

เด็กเกิดการมีส่วน เด็กมีส่วนร่วมในการทา
ร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ และ
กิจกรรม
ได้รับประโยชน์จากการ
ทากิจกรรม

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดกิจกรรม
เด็กในชุมชนเกิดการมีส่วน สภาเด็กและเยาวชน
นันทนาการสภาเด็กเพือ่ เยาวชน ร่วมในการทากิจกรรม
ตาบลโพธิเ์ 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 เรียนรู้ให้มากขึ้น และเกิด
เล็ก
ความรู้ใหม่ๆ นอกจาก
ห้องเรียน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

เด็กและเยาวชนตาบล
โพธิ์เอน

80,000

-

-

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

-

100,000

-

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

-

30,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีกจิ กรรมทีเ่ กิด เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
จากแนวความคิด เกิดประโยชน์
ของเด็กในชุมชน

สานักปลัด

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ

สานักปลัด

เด็กนักเรียนมีความรู้
และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ประชาคมอาเซียนเพิม่
มากขึ้น
สถานทีใ่ นการทา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
กิจกรรมต่างๆ
ความเหมาะสมและ
สะดวก
ปลอดภัย
เด็กเกิดการ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียนทาให้เกิด
และมีการ
ความคิดสร้างสรรค์และ
กระตือรือร้นใน กระตือรือร้นในการ
การเรียนรู้มากขึ้น เรียนมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการส่งเสริมการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานนอกระบบ

เพือ่ ยกระดับการศึกษา
ให้กบั ประชาชนในตาบล

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบลโพธิ์เอน

เพือ่ ปรับปรุงอาคารศูนย์ จานวน 1 ศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบลโพธิ์เอนให้พร้อมใช้
งานและปลอดภัยจากการ
โจรกรรม
เพือ่ ให้เด็กในเขตพืน้ ทีม่ ี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
สุขภาพฟันทีด่ ี ฟันสะอาด แห่ง

10 โครงการเด็กน้อยฟันสวย
สุขภาพดี

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

จานวน 1 ศูนย์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

-

80,000

-

-

20,000

-

โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ 3
แห่ง

-

-

10,000

นักเรียนในเขตตาบล
โพธิ์เอน

-

-

15,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดการศึกษาขั้น ยกระดับการศึกษา
สานักปลัด,
พืน้ ฐานนอกระบบ ให้กบั ประชาชนในตาบล
กศน.
อาเภอท่าเรือ
อาคารศูนย์
อาคารศูนย์การศึกษา
ส่วนโยธา
การศึกษานอก นอกระบบและ
ระบบมีความ
การศึกษาตามอัธยาศัย
พร้อมในการสอน ตาบลโพธิ์เอนให้พร้อมใช้
งานและปลอดภัยจาก
การโจรกรรม
เด็กมีสุขภาพฟันดี เพือ่ ให้เด็กในเขตพืน้ ที่
สานักปลัด
ของมีสุขภาพฟันดี ฟัน
สะอาด
นักเรียนได้รับ
เพือ่ ให้นักเรียนทราบถึง สานักปลัด,
ความรู้เรื่องโทษ โทษและห่างไกลยาเสพ สภอ.ปากท่า
ของยาเสพติด
ติด
นักเรียนมี
นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่
สานักปลัด
คุณภาพชีวติ ดีขึ้น ยากจนมีกาลังใจใน
การศึกษาและมี
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพ

เพือ่ จ่ายเบีย้ ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ, ผู้พกิ าร, ให้มี
รายได้ทจี่ ะใช้จ่ายในชีวติ
ประจาวัน

2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ

เพือ่ สานสัมพันธ์แสดง
ความห่วงใยผู้สูงอายุและ
ดูแลความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ

3 การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน
การดาเนินงานทีแ่ ก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน
ในพืน้ ที่

เพือ่ ประสานงานการ
ดาเนินงานทีแ่ ก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพืน้ ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อายุ ๖๐-๖๙ ปี
4,200,000 4,200,000 4,200,000 ความเป็นอยู่ของ เพือ่ ให้ผู้สูงอายุ,
คนละ ๖๐๐ บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ, ผู้พกิ าร ผู้พกิ าร, มีรายได้ที่
อายุ ๗๐-๗๙ ปี
ดีขึ้น
จะใช้จ่ายในชีวติ
คนละ ๗๐๐ บาท/เดือน
ประจาวัน
อายุ ๘๐-๘๙ ปี
คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน
อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป
คนละ ๙๐๐ บาท/เดือน
ผู้พกิ าร คนละ 500 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่
5,000
5,000
5,000
ความสัมพันธ์
ความเป็นอยู่ของ
ตาบลโพธิ์เอน
ระหว่างองค์กร ผู้สูงอายุดขี ึ้น
กับผู้สูงอายุดขี ึ้น,
ความเป็นอยู่
สภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พกิ าร
ดีขึ้น
อุดหนุนอาเภอท่าเรือ
12,000
12,000
12,000 การประสานงาน มีศนู ย์ประสานงานใน
ตามโครงการ
แก้ไขปัญหา
การดาเนินการแก้ไข
ให้กบั ประชาชน ปัญหาความเดือดร้อน
ดาเนินการได้
ให้กบั ประชาชน
สะดวกขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
ประโยชน์ตามภารกิจของกิง่
สาธารณะประโยชน์ตาม
กาชาดอาเภอท่าเรือ
ภารกิจของกิง่ กาชาด
อาเภอท่าเรือ
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุให้ดขี ึ้น
ผู้สูงอายุ/ผู้พกิ าร
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม ให้กบั ประชาชน
ชีวติ
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ้น
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เพือ่ ปรับปรุงอาคาร
อาคารเอนกประสงค์ หมูท่ ี่ 4 เอนกประสงค์ให้มสี ภาพ
พร้อมใช้งาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนตามโครงการ
ของกิง่ กาชาดอาเภอ
ท่าเรือ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่
ตาบลโพธิ์เอน

150,000

150,000

150,000

พนักงาน อบต.,
ประชาชนในตาบล

-

15,000

-

อาคารกว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร

-

56,000

-

-

-

160,000

30,000

30,000

30,000

8 โครงการก่อสร้างศาลาทีพ่ กั
ผู้โดยสาร หมูท่ ี่ 4, หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนได้มที ี่
จานวน 2 หลัง
พักรอรถประจาทางและไม่
เกิดอันตราย

9 โครงการหนังสือพิมพ์ประจา
หมูบ่ ้าน

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

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การได้รับ
ผลประโยชน์ของ
ประชาชนใน
อาเภอ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุดขี ึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล
ต่างๆ ของกิง่ กาชาด
ผู้สูงอายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีขึ้น

สานักปลัด

คุณภาพชีวติ และ
จิตใจของ
ประชาชนดีขึ้น
ความพร้อมใช้
งานและการ
เอือ้ อานวยในการ
ใช้สถานที่
จานวน
ประชาชนทีใ่ ช้
บริการ

ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี ึ้น

สานักปลัด

อาคารเอนกประสงค์มี
สภาพพร้อมใช้งานและ
ประชาชนสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก
ประชาชนได้มที พี่ กั ร
อรถประจาทางและไม่
เกิดอันตราย

ส่วนโยธา

หนังสือพิมพ์
ประจาหมูบ่ ้าน

ประชาชนได้รับข่าวสาร
ทีท่ ันต่อเหตุการณ์

สานักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างห้องน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้บริการประชาชน ก่อสร้างห้องน้า
และบรรเทาความดือด
ร้อนของประชาชนในช่วงที่
เกิดอุทกภัย
11 โครงการส่งเสริมความรู้ดา้ น
เพือ่ ส่งเสริมหรือป้องกัน ประชาชนในตาบล
สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนแก่ ไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิ
ประชาชน
มนุษยชน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ประชาชนทีใ่ ช้
บริการ

บรรเทาความดือดร้อน
ของประชาชนในเรื่อง
ห้องน้า

สานักปลัด

จานวนการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

เพือ่ ส่งเสริมหรือป้องกัน
ไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

สานักปลัด

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอาหารกลางวัน

2 โครงการอาหารเสริม (นม)

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

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

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
650,000
650,000

350,000

350,000

350,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
เกณฑ์มาตรฐาน
น้าหนักและ
ส่วนสูง

เกณฑ์มาตรฐาน
น้าหนักและ
ส่วนสูง

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัตเิ หตุ
2 จัดซื้ออุปกรณ์ดบั เพลิง

3 จัดหาอุปกรณ์การจราจร

4 จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ดาเนินกิจกรรมเพือ่
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
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000

50,000

-

-

30,000

-

-

-

48,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุลดลง

การเกิดอุบัตเิ หตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ ลดลง

สานักปลัด

การป้องกันการ
เกิดภัยต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุลดลง

อบต.มีความพร้อมใน
การป้องกันการเกิด
อัคคีภัย

สานักปลัด

ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน
ของ อปพร. และการ
เกิดอุบัตเิ หตุลดลง
การติดต่อสื่อสาร มีเครื่องรับส่งวิทยุในการ
มีประสิทธิภาพ ติดต่อสื่อสารและการ
มากขึ้น
ปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

6 จัดหาชุด/เสื้อ อปพร.

เพือ่ ให้ อปพร.ได้ใช้ในการ จานวน 20 ชุด
ปฏิบัตงิ าน

-

60,000

-

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพือ่ ทบทวนและเพิม่
ศักยภาพในการ
ปฏิบัตงิ านของ อปพร.

-

90,000

-

อปพร. มีความ การปฏิบัตงิ านของ อป
พร้อมในการ
พร. มีประสิทธิภาพมาก
ปฏิบัตงิ านมากขึ้น ขึ้น

สานักปลัด

8 โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณแยกอนามัยถึงแยก
เฟือ่ งฟ้า หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรมี เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 4
ความปลอดภัยในชีวติ และ ดวงโครม พร้อม
ทรัพย์สินของประชาชน อุปกรณ์ จานวน 1 ต้น

99,500

-

-

จานวนการเกิด
อุบัตเิ หตุลดลง

ส่วนโยธา

-

-

100,000

ผู้นาชุมชน หมูท่ ี่ 1หมูท่ ี่ 6

ประชาชนได้รับความรู้ใน
เรื่องการป้องกันภัยและ
สามารถป้องกันการเกิด
ภัยต่างๆได้
อปพร. มีความพร้อมใน
การปฏิบัตงิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยอันตรายให้กบั
ประชาชนในตาบล

อปพร.ของตาบลโพธิ์เอน

การป้องกันการ
เกิดภัยต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
อปพร. มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัตงิ านมากขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

5 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้น

9 โครงการฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ของ
ผู้นาหมูบ่ ้านในการรักษาความ ผู้นาชุมชนในเรื่องการ
สงบเรียบร้อย
รักษาความสงบ

ประชาชนในตาบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ประชาชนสัญจร
ปลอดภัยมากขึ้น

จานวนผู้เข้าร่วม ผู้นาชุมชนได้รับความรู้
กิจกรรม
ในเรื่องการรักษาความ
สงบและยาเสพติด และ
นามาเผยแพร่ให้
ประชาชนนาไปปฏิบัติ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขุดลอกคูส่งน้าเลียบ
ถนนสายบ้านกระดาษถึงปาก
ท่า หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ระยะทาง 3,000 เมตร
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
2 โครงการขุดลอกคลองสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ระยะทาง 850 เมตร
ยายนาค หมูท่ ี่ 1
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
3 โครงการขุดลอกคูส่งน้าสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ระยะทาง 400 เมตร
ดอน หมูท่ ี่ 2
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,000

-

-

35,000

19,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

4 โครงการขุดลอกคลองสาย
ผู้ใหญ่ทวี หมูท่ ี่ 2

ระยะทาง 850 เมตร

5

ระยะทาง 1,780 เมตร

-

-

30,000

ระยะทาง 400 เมตร

19,000

-

-

ตามโครงการ อบต.

-

-

50,000

ตามโครงการ อบต.

-

-

30,000

กาแพงกันดินปากท่อ
พร้อมวางท่อ คสล.

-

35,000

-

6

7

8

9

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
โครงการขุดลอกคลองสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
7 แถว หมูท่ ี่ 2
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
โครงการขุดลอกคูคลองสาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
หน้าวัดน้อยถึงคลอง
แคลนน้าในการทา
ชลประทาน หมูท่ ี่ 3
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
โครงการขุดลอกคูส่งน้า หมูท่ ี่ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
3 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 5 ศูนย์สูบน้า แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
โครงการขุดลอกคูน้าสายเจดีย์ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
บริเวณนานายประสงค์ ภาค แคลนน้าในการทา
พยัคฆ์ หมูท่ ี่ 3
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
โครงการซ่อมสร้างกาแพงกัน เพือ่ ป้องกันมาทับถมของ
ดินปากท่อ บริเวณประปา หมู่ ดินและแก้ไขปัญหาขาด
ที่ 4
แคลนน้าในการทา
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างคลองดาด
คสล. สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4
ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
11 โครงการขุดลอกคูคลองสายนา เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
หมัน หมูท่ ี่ 4
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
12 โครงการขุดลอกคูส่งน้าสาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
คลองบาง หมูท่ ี่ 5
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
13 โครงการขุดลอกคลองศาลพ่อ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ปู-่ แม่น้าป่าสัก หมูท่ ี่ 5
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทาง 50 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
195,000
-

ระยะทาง 1,700 เมตร

50,000

-

-

ระยะทาง 1,700 เมตร

-

-

40,000

ตามโครงการ อบต.

-

-

40,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

18 สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลโพธิ์เอน
19 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)
30,000

ระยะทาง 850 เมตร

2559
(บาท)
-

ตามโครงการ อบต.

-

-

70,000

รื้อถอนท่อเดิมทีช่ ารุด
และวางท่อ คสล. Ø
0.40 เมตร จานวน
16 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างทดแทน
กาแพงกันดินปากท่อ
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
คูคลองในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับ
แคลนน้าในการทา
ความเดือดร้อนและต้อง
เกษตรกรรมของเกษตรกร เร่งแก้ไข
ในตาบลและแก้ไขปัญหา
การตืน้ เขินของคูคลอง

-

-

60,000

-

60,000

-

เพือ่ สนับสนุนการทางาน
ของศูนย์บริการฯ

-

-

-

-

14 โครงการขุดลอกคูคลองบริเวณ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
สายกลางนาซอยนายกาพล
แคลนน้าในการทา
พวงจันทร์ หมูท่ ี่ 6
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
15 โครงการขุดลอกคลองสาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
กลางนา หมูท่ ี่ 6
แคลนน้าในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในตาบล
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เพือ่ แก้ไขปัญหาขาด
ประตูน้าพร้อมวางท่อและ
แคลนน้าในการทา
กาแพงกันดิน บริเวณคลอง
เกษตรกรรมของเกษตรกร
สายกลางนา หมูท่ ี่ 6
ในตาบล

17 โครงการขุดลอกคูคลอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ศูนย์บริการฯ ต.โพธิ์เอน

เพือ่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรในตาบลและ
ในตาบลไปใช้ในการ
ผู้ทสี่ นใจ
ประกอบอาชีพ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล
ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบล

ส่วนโยธา

ปัญหาขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลน
น้าของเกษตรกร ในใช้ในการทา
ลดลง
การเกษตรของเกษตรกร
ในตาบลและเป็นการ
แก้ไขปัญหาการตืน้ เขิน
ของคูคลอง
150,000 เกษตรกรใน
ศูนย์บริการฯ มีการ
ตาบลมีความรู้ใน ดาเนินการทีม่ ี
การประกอบ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อาชีพมากขึ้น
100,000 เกษตรกรใน
เกษตรกรและประชาชน
ตาบลมีความรู้ใน มีความรู้เกีย่ วกับการทา
การประกอบ
เกษตรและสามารถ
อาชีพมากขึ้น
นาไปประกอบอาชีพได้

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

สานักปลัด

สานักปลัด,
สานักงาน
เกษตร อ.
ท่าเรือ

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณบ้านนายประยูร-บ้าน และให้เป็นการระบายน้า รูปตัวยู กว้าง 0.35
นางสมพงษ์ หมูท่ ี่ 1
เสียออกจากชุมชน
เมตร ระยะทาง 35
เมตร
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ระยะทาง 31 เมตร
บริเวณหน้าบ้านนายพรชัย หมู่ และให้เป็นการระบายน้า และบ่อพัก 3 บ่อ
ที่ 1
เสียออกจากชุมชน
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
3 โครงการซ่อมสร้างท่อระบาย
น้า บริเวณหอพัก-ร้านนาง
นพรัตน์ หมูท่ ี่ 2

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง วางท่อระบายน้า
และให้เป็นการระบายน้า ขนาด Ø 0.40 เมตร
เสียออกจากชุมชน
จานวน 20 ท่อน วาง
ท่อพักทดแทนของเดิม
ทีช่ ารุด 8 บ่อ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
89,500
-

-

-

90,000

51,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนครัวเรือน
ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้าท่วมขัง
จานวนครัวเรือน
ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้าท่วมขัง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค

ส่วนโยธา

น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค

ส่วนโยธา

จานวนครัวเรือน น้าสามารถระบายได้
ทีไ่ ด้รับ
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
ผลกระทบจาก เพาะเชื้อโรค
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
บริเวณบ้านนายอารมณ์
และให้เป็นการระบายน้า
สมบูรณ์ศลิ ป์ ลงแม่น้าป่าสัก เสียออกจากชุมชน
หมูท่ ี่ 2
5 โครงการวางท่อระบายน้า
บริเวณบ้านนายบุญส่ง-นาย
พยุง หมูท่ ี่ 6 ฝั่งซ้าย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู ระยะทาง 85
เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ตามโครงการของ อบต.
และให้เป็นการระบายน้า
เสียออกจากชุมชน

6 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนเข้าหมูบ่ ้าน บริเวณบ้าน และให้เป็นการระบายน้า
นายนิพนธ์ อัครส ถึงแม่น้าป่า เสียออกจากชุมชน
สัก หมูท่ ี่ 2

วางท่อระบายน้า คสล.
Ø 0.60 เมตร
จานวน 85 บ่อ พร้อม
วางบ่อ 8 บ่อ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
195,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนครัวเรือน น้าสามารถระบายได้
ทีไ่ ด้รับ
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
ผลกระทบจาก เพาะเชื้อโรค
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

95,000

-

-

จานวนครัวเรือน น้าสามารถระบายได้
ทีไ่ ด้รับ
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
ผลกระทบจาก เพาะเชื้อโรค
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

128,500

-

-

จานวนครัวเรือน น้าสามารถระบายได้
ทีไ่ ด้รับ
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
ผลกระทบจาก เพาะเชื้อโรค
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการซ่อมสร้างรางระบาย เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ระยะทาง 50 เมตร
น้าต่อจากบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ และให้เป็นการระบายน้า
ที่ 2
เสียออกจากชุมชน
8 โครงการซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้า ภายในตาบล

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ตามโครงการของ อบต.
และให้การระบายน้าดีขึ้น

9 โครงการวางท่อระบายน้า
เชื่อมต่อท่อเดิมสายกลางนา
หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย
ได้ตามเดิม และไม่ทาให้
น้าท่วมขังเน่าเหม็น

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

-

-

30,000

99,000

-

-

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ตามโครงการของ อบต.
รูปตัวยู บริเวณบ้านผู้ใหญ่สาย และให้การระบายน้าดีขึ้น
ชล หมูท่ ี่ 6

-

-

90,000

11 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพือ่ ให้น้าสามารถระบาย ตามโครงการของ อบต.
ได้ตามเดิม และไม่ทาให้
น้าท่วมขังเน่าเหม็นใน
พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับความเดือดร้อน

-

36,000

36,000

วางท่อระบายน้า
ขนาด Ø 1 เมตร
จานวน 10 ท่อน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนครัวเรือน
ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้าท่วมขัง
จานวนครัวเรือน
ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้าท่วมขัง

น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค

ส่วนโยธา

น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค

ส่วนโยธา

จานวนครัวเรือน
ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้าท่วมขัง
จานวนครัวเรือน
ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
น้าท่วมขัง

น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค

ส่วนโยธา

น้าสามารถระบายได้
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค

ส่วนโยธา

จานวนครัวเรือน น้าสามารถระบายได้
ทีไ่ ด้รับ
สะดวกและไม่เป็นแหล่ง
ผลกระทบจาก เพาะเชื้อโรค
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การบริหารจัดการขยะ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ลดปัญหาขยะทีส่ ่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่6

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การร้องเรียน
ปัญหาเรื่องขยะทีส่ ่งผล
เรื่องขยะมูลฝอย กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ลดลง
ลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ที่
1

2

3

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการลดภาวะโลกร้อน
เพือ่ เป็นการตระหนักถึง ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนให้
ภาวะโลกร้อนและช่วยกัน ในช่วงพักกลางวัน
ความสาคัญกับ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ปัญหาภาวะโลก
ร้อนมากขึ้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
พืน้ ทีใ่ นเขตตาบลโพธิ์
300,000
300,000
300,000 การป้องกันและ
จากภัยธรรมชาติ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เอน
แก้ไขปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์
เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พืน้ ทีใ่ นเขตตาบลโพธิ์
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีส่วน
รักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว
ในการอนุรักษ์
เอน
ร่วมในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

4 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์

เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พืน้ ทีใ่ นเขตตาบลโพธิ์
ในการอนุรักษ์
เอน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในตาบล
ให้น่าอยู่

-

40,000

-

สภาพแวดล้อม
ในตาบลน่าอยู่
มากขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาภาวะโลกร้อนลดลง สานักปลัด

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติลดลง
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และตาบลมี
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และตาบลมี
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่

ส่วนโยธา

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในตาบลโพธิ์
50,000
50,000
50,000
ประชาชนในตาบลโพธิเ์ อน
ประชาชนในตาบล
เอน

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม เพือ่ ให้ประชาชนตระหนัก ประชาชนในตาบลโพธิ์
แนวพระราชดาริ
ให้ความสาคัญ และใช้
เอน
ชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

20,000

20,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
มากขึน้
ประชาชนดาเนิน
ชีวติ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี

สานักปลัด

ประชาชนมีชีวติ ความ
เป็นอยูด่ ี และเป็นการ
ช่วยเหลือตัวเองแบบ
ยัง่ ยืน

สานักปลัด

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

เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นไทย

พืน้ ทีต่ าบลโพธิ์เอน

3 โครงการทาบุญวันพระ

เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

วัดในเขตพืน้ ทีต่ าบล
โพธิ์เอน

4 โครงการวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
พืน้ ทีต่ าบลโพธิ์เอน
ท้องถิ่นและให้ความสาคัญ
กับผู้สูงอายุ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนให้
วัฒนธรรมทาง
ความสาคัญและ พระพุทธศาสนาสืบทอด
เข้าร่วมกิจกรรม ต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน

สานักปลัด

ประชาชนให้
วัฒนธรรมประเพณีของ
ความสาคัญและ ท้องถิ่นไทยสืบทอด
เข้าร่วมกิจกรรม ต่อไปสูร่ ุ่นลูกหลาน

สานักปลัด

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนให้
ประชาชนมีทยี่ ึดเหนี่ยว
ความสาคัญและ จิตใจ
เข้าร่วมกิจกรรม

สานักปลัด

30,000

170,000

30,000

170,000

30,000

170,000

ประชาชนให้
วัฒนธรรมประเพณีของ
ความสาคัญและ ท้องถิ่นสืบทอดต่อไปสู่
เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นลูกหลาน

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการประเพณีแข่งเรือ

เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นไทย
และสร้างความสามัคคีใน
ตาบล

พืน้ ทีต่ าบลโพธิ์เอน

6 โครงการกวนข้าวทิพย์เนื่องใน
วันวิสาขบูชา

เพือ่ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย

วัดในเขตพืน้ ทีต่ าบล
โพธิ์เอน

7 โครงการเวียนเทียนในวันสาคัญ เพือ่ สืบสานกิจกรรมทาง
ทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาให้สืบทอด
ต่อไป
8 โครงการขอรับเงินอุดหนุนรัฐ เพือ่ เป็นศูนย์กลางจัด
พิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมแสดงความ
งานวันสาคัญของชาติ และ
จงรักภักดีและกิจกรรม
กิจกรรมสาคัญต่างๆ ของอาเภอ ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประชาชนให้
วัฒนธรรมประเพณีของ
ความสาคัญและ ท้องถิ่นสืบทอดต่อไปสู่
เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นลูกหลานและ
ประชาชนมีความสามัคคี
กันในตาบล
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนให้
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความสาคัญและ ไทยสืบสานต่อไปยัง
เข้าร่วมกิจกรรม ลูกหลาน

- วันมาฆบูชา
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนให้
- วันวิสาขบูชา
ความสาคัญและ
- วันอาสาฬหบูชา
เข้าร่วมกิจกรรม
อุดหนุนงบประมาณให้
15,000
15,000
15,000 การดาเนิน
ทีว่ า่ การอาเภอท่าเรือ
กิจกรรมทางรัฐ
พิธเี ป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาสืบทอดต่อไป

สานักปลัด

งานรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานวันสาคัญของชาติที่
ทีว่ า่ การอาเภอท่าเรือ
ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด

10 อุดหนุนโครงการสภา
วัฒนธรรมอาเภอท่าเรือ

11 โครงการสภาวัฒนธรรมตาบล
โพธิ์เอน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การดาเนินการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาด
ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
เพือ่ ให้การดาเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรมฯ
ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

อุดหนุนงบประมาณ
สภาวัฒนธรรมอาเภอ
ท่าเรือ

-

5,000

-

เพือ่ ให้การดาเนินกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณ
ของสภาวัฒนธรรมฯ
สภาวัฒนธรรมตาบล
ดาเนินไปด้วยความ
โพธิเ์ อน
เรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์ตอ่ ตาบล

-

-

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
การดาเนิน
กิจกรรมในการ
จัดงานฯ เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย
การดาเนิน
กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมฯ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
การอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของไทยสืบ
ต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

การดาเนินกิจกรรมการ สานักปลัด
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
การดาเนิน
การดาเนินกิจกรรมการ สานักปลัด
กิจกรรมของสภา อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
วัฒนธรรมฯ
ประเพณีและสืบสานภูมิ
เป็นไปด้วยความ ปัญญาท้องถิ่นเป็นไป
เรียบร้อย
ด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นประโยชน์ตอ่ ตาบล

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ค่าบารุงและรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
3 ค่าครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารมากขึ้น และ
บุคลากรมีความรู้เพิม่ มาก
ขึ้น
เพือ่ บารุงและรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์

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

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

พนักงานมี
องค์กรมีประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพใน การบริหารมากขึ้น
การทางานมากขึ้น และบุคลากรมีความรู้
เพิม่ มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

วัสดุ ครุภัณฑ์ในเขต
พืน้ ทีต่ 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

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

8 โครงการความรู้จาก อบต. สู่
ประชาชน

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

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000
160,000
160,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดาเนินการของ
องค์กรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

อบต.โพธิ์เอน

การทางานมี
ผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประสิทธิภาพมาก ประโยชน์ แก่ อปท.มี
ขึ้น
ขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน
เพือ่ อานวยความสะดวก ผู้ทเี่ สียภาษีในพืน้ ที่
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ จานวนผู้คา้ ง
ประชาชนได้รับความ
ให้กบั ประชาชนผู้เสียภาษี อบต.
ชาระภาษีลดลง สะดวกในการเสียภาษี
และไม่มภี าษีคา้ งชาระ
เพือ่ ให้บริการประชาชน ประชาชนทีเ่ ข้ารับ
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับความ
ในช่วงพักกลางวัน
บริการช่วงพักกลางวัน
พึงพอใจในการ สะดวกในการติดต่อ
ให้บริการนอกเวลา ราชการในช่วงพัก
กลางวัน
เพือ่ เผยแพร่ความรู้เรื่อง ตามโครงการของ อบต. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ การเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับข้อมูล
ต่างๆ ให้กบั ประชาชนใน
ความรู้กบั
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
พืน้ ที่
ประชาชน
จาก อบต.

ส่วนการคลัง

760,000

760,000

760,000

การดาเนินงาน
ขององค์กร

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ส่วนการคลัง

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่า
พืน้ ทีต่ าบลโพธิ์เอน
รังวัดทีส่ าธารณะประโยชน์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

10 โครงการจัดทาหนังสือ วารสาร เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบ
รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน
ดาเนินงานของ อบต.

หนังสือ วารสาร

80,000

80,000

80,000

11 โครงการจัดตัง้ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างของ
อบต. (อปท.)

เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้าง
ของ อบต.

อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้าง จานวน
1 ศูนย์

30,000

30,000

30,000

12 ค่าเช่าทีด่ นิ ทีต่ งั้ สานักงาน

เพือ่ จ่ายเป็นการค่าเช่า
ทีด่ นิ ให้แก่วดั บางม่วง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตัง้ ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ปีละ ๑ ครั้ง

12,000

12,000

12,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

50,000

50,000

50,000

13 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การรังวัดที่
สาธารณะ
ประโยชน์
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ และผลการ
ดาเนินงานของ
อบต.
การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ได้ข้อมูลรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์ที่
ถูกต้อง
ประชาชนได้รับข้อมูล
เกีย่ วกับผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ที่
ดาเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ
มีศนู ย์รวมข้อมูลการซื้อ
การจ้างสาหรับ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน

การจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ อบต.มีทตี่ งั้ สานักงานใน
การดาเนินงาน
การดาเนินการ การเลือกตัง้ ดาเนินไป
เลือกตัง้ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ด้วยความเรียบร้อย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการประชาคมและ อบต.
เคลื่อนที่

15 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
16 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และ
กลุ่ม อสม.

17 ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ และ
ออกแบบเว็บไซต์ของ อบต.

วัตถุประสงค์
เพือ่ รับฟังปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน
และรายงานผลการดาเนิน
ให้กบั ประชาชนทราบ
เพือ่ ให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางานของกลุ่มสตรี
และ อสม. ให้มคี ณ
ุ ภาพ
มากขึ้น
เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออกหน่วยพืน้ ทีใ่ น
ตาบลโพธิ์เอน

ลดจานวนผู้คา้ งชาระ
ภาษี
กลุ่มสตรี และ อสม.
ในตาบลโพธิ์เอน

ค่าเช่า ค่าติดตัง้ ค่า
ออกแบบ รายปี

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

30,000

30,000

30,000

150,000

150,000

150,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม

สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้ตรงกับ
ความต้องการ

สานักปลัด

จานวนผู้คา้ ง
ชาระภาษีลดลง
กลุ่มสตรี และ อส
ม. มีประสิทธิภาพ
ในการทางานมาก
ขึ้น
การเข้าดูข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์แพร่หลาย

การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การทางานของกลุ่มสตรี
และ อสม. มีคณ
ุ ภาพ
มากขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีร่ วดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เป็นการแสดงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพือ่ เป็นการแสดงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพือ่ ก่อสร้างสานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
กิจกรรม

21 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์

เพือ่ ใช้เป็นสถานทีเ่ ก็บ
เอกสาร, เครื่องมือ ของ
หน่วยงาน

22 โครงการจัดทาและปรับปรุง
แผนทีภ่ าษี

เพือ่ ให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

19 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
20 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
สานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
กิจกรรม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
120,000
120,000

40,000

40,000

40,000

3,000,000

-

-

อาคารเอนกประสงค์
หมูท่ ี่ 3

50,000

-

-

โปรแกรมการจัดทา
และปรับปรุงแผนทีภ่ าษี

30,000

-

-

1 อาคาร

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การดาเนิน
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
การดาเนิน
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
การดาเนินการ
ก่อสร้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการมากขึ้น และ
สถานทีเ่ อือ้ อานวยใน
การทางาน
เอกสาร, เครื่องมือ เอกสาร, เครื่องมือ ของ
เป็นระเบียบ
หน่วยงาน เป็นระเบียบ
มากขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนได้รับ
บริการในการ
ชาระภาษีเร็วขึ้น

ส่วนการคลัง

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่ อานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการ
รับรู้ข่าวสาร
24 การจัดซือ้ ทีด่ นิ
เพือ่ ใช้เป็นสถานทีใ่ นการ
ทากิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน

หมูท่ ี่ 3

25 ค่าใช้จ่ายในการถมทีด่ นิ

ถมทีด่ นิ สาหรับ
ก่อสร้างสานักงาน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ถมทีด่ นิ สาหรับก่อสร้าง
สานักงาน

การจัดซือ้ ทีด่ นิ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000

-

-

500,000

3,000,000

-

-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทัว่ ถึง
มีความพร้อมใน
การดาเนินการ
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. มากขึน้
มีพนื้ ทีพ่ ร้อม
สาหรับก่อสร้าง
อาคารสานักงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

ส่วนโยธา

มีสถานทีใ่ นการทา
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ประชาชน

ส่วนโยธา

มีพนื้ ทีพ่ ร้อมสาหรับ
ก่อสร้างอาคารสานักงาน

ส่วนโยธา

แบบ ผ.03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 2559
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
9

797,795

3
4
16

380,000.00
322,559
1,500,354

8
5
7
2
4
3
29

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
5

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

775,800

10

1,074,305

24

2,647,900

2
7

152,560
928,360

1
5
16

30,000
382,561
1,486,866

4
11
39

410,000
857,680
3,915,580

461,118
427,118
4,417,118
1,000,000

10
8
9
2

531,120
587,120
4,588,120
1,000,000

12
5
7
2

731,122
332,122
4,577,122
1,000,000

30
18
23
6

1,723,360
1,346,360
13,582,360
3,000,000

262,059
95,677
6,663,090

5
3
37

330,560
297,680
7,334,600

2
13
41

182,561
757,683
7,580,610

11
19
107

775,180
1,151,040
21,578,300

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

5
1
3

573,618
60,000
320,000

2
1
4

130,620
60,000
360,000

5
1
3

266,122
60,000
320,000

12
3
10

970,360
180,000
1,000,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน

9

953,618

7

550,620

9

646,122

25

2,150,360

2

70,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

2

70,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

9

305,118

10

310,120

10

405,122

29

1,020,360

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนา
องค์กร

9

305,118

10

310,120

10

405,122

29

1,020,360

23
23
88

8,473,295
8,473,295
17,965,475

19
19
82

2,393,300
2,393,300
11,587,000

21
21
99

2,905,305
2,905,305
13,094,025

63
63
269

13,771,900
13,771,900
42,646,500

6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม
รวมทัง้ สิน้

แบบ ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามกรอบการประสานที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
งบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รวม
2559
2560
2561
1 โครงการปูผิวจราจร AC ทับ
531,000
531,000
ถนน คสล.เดิม บริเวณถนน
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1
2 โครงการขยายเขตประปา หมู่
ที่ 1 เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ 3 และ
หมูท่ ี่ 5

1,200,000

-

-

3 โครงการขยายไฟฟ้า หมูท่ ี่ 2
ซอยโกรกสนั่น

-

140,000

-

140,000

4 โครงการขยายเขตประปา หมู่
ที่ 2 เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ 4 และ
หมูท่ ี่ 6

1,200,000

-

-

1,200,000

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสุโขทัย หมูท่ ี่ 3

-

-

390,000

390,000

-

-

0

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
3,900,000
สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4 ระยะที่ 1

หน่วยงานทีข่ อ
ประสาน
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น,
การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าคอาเภอท่าเรือ
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวม
2559
-

2560
2,250,000

2561
-

2,250,000

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดิน หมู่
ที่ 5

6,000,000

-

-

6,000,000

9 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง

-

3,000,000

-

3,000,000

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพักซอยนายกาพล หมูท่ ี่ 6

-

3,000,000

-

3,000,000

11 โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณ
Wifi ภายในตาบล

1,000,000

-

-

1,000,000

12 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (เกิน
ศักยภาพ)

460,000

-

-

460,000

13 โครงการติดตัง้ กล้อง CCTV
ตามจุดเสี่ยง (เกินศักยภาพ)

1,000,000

-

-

1,000,000

7 โครงการก่อสร้างคลองดาด
คสล. สายนาหมัน หมูท่ ี่ 4
ระยะที่ 2

หน่วยงานทีข่ อ
ประสาน
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวม
2559
2,790,000

2560
-

2561
-

2,790,000

-

3,000,000

-

3,000,000

16 โครงการลงลูกรังภายในตาบล

1,600,000

-

-

1,600,000

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในตาบล

1,000,000

-

-

1,000,000

14 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
น้าแบบเอนกประสงค์พร้อม
เครื่องสูบน้าแบบหาบหาม
(เกินศักยภาพ)
15 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหาร
จัดการขยะ พร้อมเตาเผา
ระบบควบคุมอากาศ

18 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง 190,000,000 190,000,000 190,000,000 570,000,000

19 โครงการขยายเขตประปา
ภายในตาบล

3,000,000

-

-

3,000,000

20 โครงการขุดลอกคูคลอง
ภายในตาบล

700,000

-

-

700,000

หน่วยงานทีข่ อ
ประสาน
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวม

หน่วยงานทีข่ อ
ประสาน

2559
3,000,000

2560
-

2561
-

22 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ชั่วคราวหมูท่ ี่ 3 (บริเวณ
บ้านนายสมนึก สุขสกุล)

-

1,000,000

-

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเจดีย์ หมูท่ ี่ 3

-

952,000

-

952,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น,
อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

24 โครงการขยายเขตบริการ
ประปา หมูท่ ี่ 2 เชื่อมต่อ
หมูท่ ี่ 1

-

998,000

-

998,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น,
อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางเข้าชุมชนวัดโพธิ์
เอน หมูท่ ี่ 2

-

857,500

-

857,500

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น,
อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองโสน หมูท่ ี่ 1

-

995,000

-

995,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น,
อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยโพธิ์เอน 1 หมูท่ ี่ 2

-

669,000

-

669,000

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น,
อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

21 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

3,000,000

อบจ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000,000 กรมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย,
อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

รวมทัง้ สิน้ จานวน 27 โครงการ 217,388,677 206,869,180 190,397,683 609,532,500

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ
โครงการปูผิวจราจร AC ทับถนน คสล.เดิม บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนภายในตาบลเกิดการชารุดและทรุดโทรม ทาให้ประชาชนในตาบลที่ใช้ใน
การสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการคมนาคม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
มาตรฐานและประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
๓.๒ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ปูผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 590 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,770 ตารางเมตร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕59
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 531,00๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
๑๐.๒ การเกิดอุบัติเหตุลดลง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 2
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยประชาชนในตาบลโพธิ์เอน มีการขยายจานวนครัวเรือนมากขึ้น ประกอบกับท่อส่งน้ามีการ
ใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้าไม่ค่อยมีคุณภาพ และเกิดการชารุดอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ประชาชนมีน้าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในน้าที่มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นต้องก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปาเพิ่มขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 1,2๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
10.๒ ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 3
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ซอยโกรกสนั่น
๒. ทีม่ าของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาสังคมมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
โจรกรรม เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงมีความจาเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดจุดเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร
๓.๒ เพื่อลดจุดเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาชญากรรมและการโจรกรรม
๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓.๔ ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาโจรกรรมลดลง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ ๒
๖. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจัดหาผู้รับเหมา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 14๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร
10.๒ ลดจุดเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาชญากรรมและการโจรกรรม
10.3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
10.4 ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาโจรกรรมลดลง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 4
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยประชาชนในตาบลโพธิ์เอน มีการขยายจานวนครัวเรือนมากขึ้น ประกอบกับท่อส่งน้ามีการ
ใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้าไม่ค่อยมีคุณภาพ และเกิดการชารุดอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ประชาชนมีน้าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในน้าที่มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นต้องก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปาเพิ่มขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 1,2๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
10.๒ ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 5
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 3
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนเส้นนี้เกิดการชารุดและทรุดโทรม เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง ทาให้
ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการคมนาคม อีกทั้งยังไม่สะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางในการทาเกษตรกรรมของประชาชนในตาบล ดังนั้น เพื่อเป็น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม จึง
ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
๓.๒ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3.3 เพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 260 เมตร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 3
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการซ่อมแซม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือนกันยายน ๒๕61
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 390,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
๑๐.๒ การเกิดอุบัติเหตุลดลง
10.3 การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 6
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหมัน หมู่ที่ 4 ระยะที่ 2
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนเส้นนี้เกิดการชารุดและทรุดโทรม ทาให้ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไม่
สะดวกและไม่ปลอดภัยในการคมนาคม อีกทั้งยังไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากถนน
เส้นนี้เป็นเส้นทางในการทาเกษตรกรรมของประชาชนในตาบล ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีมาตรฐานและประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
๓.๒ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 4
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการซ่อมแซม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 3,900,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
๑๐.๒ การเกิดอุบัติเหตุลดลง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 7
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างคลองดาด คสล. สายนาหมัน หมู่ที่ 4 ระยะที่ 2
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยประชาชนในตาบลโพธิ์เอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาให้ประชาชนมีความ
จาเป็นในการกักตุนน้าไว้ใช้สาหรับการทาเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันคลองที่ใช้ในการทาเกษตรกรรมมีลักษณะ
เป็นดิน และเกิดการทับถมของดิน ทาให้ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ได้ตามความต้องการของประชาชน ส่งผล
ให้ในบางปีที่เกิดภัยแล้ง เกษตรกรไม่สามารถทาการเกษตรได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในตาบล จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรม
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบล
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ระยะทาง 1,000 เมตร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 4
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 2,250,0๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ เกษตรกรมีน้าใช้เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรม
10.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบล
10.๓ ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 8
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปาผิวดิน หมู่ที่ 5
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยพื้นที่ของตาบลโพธิ์เอนแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 อีกฝั่งคือ หมู่ที่
2,4 และหมู่ที่ 6 เนื่องจากมีแม่น้าป่าสักไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ทาให้การใช้น้าในการประชาชนในตาบลโพธิ์
เอนแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งเช่นกัน โดยฝั่งหมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 มีการขยายจานวนครัวเรือนมากขึ้น และมี
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และคุณภาพน้าไม่ดีมากนัก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องก่อสร้างสถานีผลิต
น้าประปาเพิ่มขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปาผิวดิน หมู่ที่ 5
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 5
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕59
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 6,0๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
10.๒ ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 9
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง หมู่ที่ 5
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาสังคมมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ปัญหา
ยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม โดยผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนมากจะเป็นเยาวชน ทาง
ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขของปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ให้ประชาชนในตาบลรักษาสุขภาพและสอดคล้องกับแผนจังหวัดเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุก
ภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมเยาวชนในตาบลให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายและการรักษาสุขภาพของประชาชนในตาบล
๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓.๔ ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในตาบลลดลง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง ขนาดสนาม กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ ๕
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 1,2๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีสนามฟุตซอลในการออกกาลังกาย
๑๐.๒ ประชาชนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น
๑๐.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐.๔ ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในตาบลลดลง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 10
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักซอยนายกาพล หมู่ที่ 6
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนเส้นนี้เกิดการชารุดและทรุดโทรม ทาให้ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไม่
สะดวกและไม่ปลอดภัยในการคมนาคม อีกทั้งยังไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากถนน
เส้นนี้เป็นเส้นทางในการทาเกษตรกรรมของประชาชนในตาบล ประกอบกับช่วงฤดูฝนน้าไม่สามารถระบายได้
สะดวก ทาให้เกิดน้าท่วมขังและถนนยิ่งเกิดการชารุดมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
มีมาตรฐานและประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวกและปลอดภัย
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบล
๓.๓ เพื่อให้น้าสามารถระบายได้สะดวกไม่เกิดการท่วมขัง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 6
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 3,000,0๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
10.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบล
10.๓ น้าสามารถระบายได้สะดวกไม่เกิดการท่วมขัง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 11
๑. ชื่อโครงการ
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณ wifi ภายในตาบล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่าง
มาก ทั้งในกลุ่มเยาวชน วัยทางาน ตลอดจนผู้สูงอายุก็หันมาให้ความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทนี้
มากขึ้น จึงถือได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ทุกรุ่นทุกวัยให้ความสนใจและต้องการใช้ประโยชน์มากขึ้น
ดังนั้น ทาง อบต.จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ จึงได้จัดทาโครงการนี้
ขึ้น และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตั้งระบบสัญญาณ wifi ภายในตาบล
๓.๒ เพื่อสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ของประชาชนในตาบล
3.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษา
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ติดตั้งระบบสัญญาณ wifi ภายในตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อดาเนินการติดตั้ง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ติดตั้งระบบสัญญาณ wifi ภายในตาบล
10.๒ สนับสนุนการศึกษาหาความรู้ของประชาชนในตาบล
10.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษา

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 12
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน มีหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน จานวน ๙๖๑ ครัวเรือน แต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่
จะปลูกบ้านเรือนติดกับแม่น้าป่าสัก และบางส่วนจะแยกไปปลูกบนพื้นที่ดอนที่แยกออกไป เนื่องจากในพื้นที่
จะประสบปัญหาอุทกภัยอยู่เกือบทุกปี และในระยะหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่ได้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติมาก
ขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนมีภาระหน้าที่ในการบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น เมื่อเกิดสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาน้าดื่มน้าใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างทั่วถึง ทาให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในแต่ละครั้งนามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลาเลียงน้าดื่ม น้าใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
๒. เพื่อลาเลียงน้าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิงไหม้
๓. เพื่อดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๔. เพื่อฉีดล้างถนน รางระบายน้า วัด หน่วยงานราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕59
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 46๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑. ลาเลียงน้าดื่ม น้าใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
๒. ลาเลียงน้าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิงไหม้
๓. ดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๔. ฉีดล้างถนน รางระบายน้า วัด หน่วยงานราชการหรือประชาชนได้ที่รับความเดือดร้อน

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 13
๑. ชื่อโครงการ
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยงภายในตาบลโพธิ์เอน
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ในปัจจุบันปัญหาทางสังคมมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
การโจรกรรม รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งตาบลโพธิ์เอนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้
ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตามผู้กระทาผิด จึงได้จัดทาโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผน
จังหวัดเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อมีกล้อง CCTV ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆภายในตาบล
๓.๒ สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ ในเวลาที่เกิดเหตุร้าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ติดตั้งกล้อง CCTV จานวน ๑๐ จุด ภายในตาบลโพธิ์เอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
๑. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑
๒. บริเวณสามแยกร้านค้าทางเข้าสะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ ๑
๓. บริเวณเชิงสะพานโพธิ์เอนทางฝั่งหมู่ที่ ๑
๔. บริเวณเชิงสะพานโพธิ์เอนทางฝั่งหมู่ที่ ๒
๕. บริเวณปากซอยทางเข้าวัดโพธิ์เอน
๖. บริเวณสามแยกป้อมตารวจ หมู่ ๖

จานวน ๒ จุด
จานวน ๒ จุด
จานวน ๑ จุด
จานวน ๑ จุด
จานวน ๑ จุด
จานวน ๓ จุด

๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อดาเนินการติดตั้ง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีกล้อง CCTV ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆภายในตาบล
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ ในเวลาที่เกิดเหตุร้าย
๑๐.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๑๐.๔ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ใกล้เคียงในการ
ติดตามผู้กระทาความผิด

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 14
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์พร้อมเครื่องสูบน้าแบบหาบหาม
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน มีหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน จานวน ๙๖๑ ครัวเรือน แต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่
จะปลูกบ้านเรือนติดกับแม่น้าป่าสัก และบางส่วนจะแยกไปปลูกบนพื้นที่ดอนที่แยกออกไป เนื่องจากในพื้นที่
จะประสบปัญหาอุทกภัยอยู่เกือบทุกปี และในระยะหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่ได้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติมาก
ขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนมีภาระหน้าที่ในการบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น เมื่อเกิดสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาน้าดื่มน้าใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างทั่วถึง ทาให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในแต่ละครั้งนามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลาเลียงน้าดื่ม น้าใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
๒. เพื่อลาเลียงน้าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิงไหม้
๓. เพื่อดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๔. เพื่อฉีดล้างถนน รางระบายน้า วัด หน่วยงานราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
รถยนต์บรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์พร้อมเครื่องสูบน้าแบบหาบหาม
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 2,79๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑. ลาเลียงน้าดื่ม น้าใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
๒. ลาเลียงน้าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิงไหม้
๓. ดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๔. ฉีดล้างถนน รางระบายน้า วัด หน่วยงานราชการหรือประชาชนได้ที่รับความเดือดร้อน

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 15
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะ พร้อมเตาเผาระบบควบคุมอากาศ
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในปัจจุบันปริมาณขยะในตาบลมีจานวนมากขึ้น อันเนื่องมาจากมีการขยายจานวนครัวเรือนมาก
ขึ้น มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทาการฝังกลบเมื่ออดีต ส่งผลให้ขยะมี
ปริมาณมากขึ้น ดังนั้น จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในอดีตประชาชนนิยมการฝังกลบมาก ซึ่งเป็นแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากง่ายและสะดวกใน
การปฏิบัติ ในขณะที่ระบบการกาจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีความยุ่งยากในการหาพื้นที่
ก่อสร้าง เนื่องจากมีกระแสต่อต้านจากชุมชนรอบข้างมากยิ่งขึ้น และต้องใช้พื้นที่เป็นจานวนมาก สวนทางกับ
เทคโนโลยีกาจัดขยะโดยใช้เตาเผา ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของขยะมูลฝอย โดยคานึงถึงราคา, อายุการใช้งาน และการประหยัดพลังงาน ดังนั้น การกาจัด
ขยะโดยใช้เตาเผา จึงเป็นระบบที่จะเข้ามาแทนที่การกาจัดขยะแบบฝังกลบ เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย และ
สามารถลดปริมาตรของเสียได้มากที่สุด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงประหยัดพื้นที่และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดขยะ
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและการมีส่วนรวมของประชาชนในทุกภาคส่วน
3.3 เพื่อกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน ไม่ให้มีขยะตกค้าง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมเตาเผาขยะ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 3,000,0๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.1. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการฝังกลบขยะ
10.2. แก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการฝังกลบขยะ

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑6
๑. ชื่อโครงการ
โครงการลงลูกรังภายในตาบล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และใช้พื้นที่
ในตาบลทาการเกษตร โดยถนนที่ใช้ในการสัญจรไปประกอบอาชีพมีสภาพเป็นทรุดโทรมและชารุด ส่งผลให้
การสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ยิ่งในช่วงฤดูฝนประชาชนจะประสบกับปัญหาในการสัญจรเป็นอย่างมาก
ทาง อบต. จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหานี้ที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้ได้
มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตาบลให้สามารถสัญจรไป
ประกอบอาชีพได้สะดวกและปลอดภัย
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร
3.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
3.๓ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ลงลูกรังภายในตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕59
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 1,600,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ แก้ไขปัญหาการสัญจร
10.๒ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
10.๓ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 17
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขยายไฟฟ้าภายในตาบล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาสังคมมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
โจรกรรม เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงมีความจาเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดจุดเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร
๓.๒ เพื่อลดจุดเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาชญากรรมและการโจรกรรม
๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓.๔ ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาโจรกรรมลดลง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจัดหาผู้รับเหมา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕59
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 1,00๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร
10.๒ ลดจุดเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาชญากรรมและการโจรกรรม
10.3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
10.4 ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาโจรกรรมลดลง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 18
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังตลอดแนวสองฝั่งแม่น้าป่าสักตาบลโพธิ์เอน
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลโพธิ์เอนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ติดกับแม่น้าป่าสัก ซึ่งในปัจจุบันนี้ตลิ่งริม
สองฝั่งแม่น้าป่าสักได้เกิดการทรุดตัวเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้า
ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของดิน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทางองค์กรจึงเร่งหาแนวทาง
ป้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งองค์กรประสบปัญหากับแนวทางการป้องกันระยะยาว คือการก่อสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งพังตลอดแนวสองฝั่งแม่น้าป่าสัก โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนจังหวัดเรื่องสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ ไม่ให้ตลิ่งพัง
๓.๒ ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓.๓ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พื้นที่สองฝั่งริมแม่น้าป่าสักในตาบลโพธิ์เอน ระยะทาง ๕,๖๐๐ เมตร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สองฝั่งริมแม่น้าป่าสักในตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕61
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีเขื่อนที่สามารถป้องกันการพังทลายของแม่น้าสองฝั่งแม่น้าป่าสักในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน
๑๐.๒ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 19
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขยายเขตประปาภายในตาบล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยประชาชนในตาบลโพธิ์เอน มีการขยายจานวนครัวเรือนมากขึ้น ประกอบกับท่อส่งน้ามีการ
ใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้าไม่ค่อยมีคุณภาพ และเกิดการชารุดอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ประชาชนมีน้าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในน้าที่มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นต้องก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปาเพิ่มขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขยายเขตประปาภายในตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 3,0๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
10.๒ ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 20
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขุดลอกคูคลองภายในตาบล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และพื้นที่
ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นคูคลอง ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพคู
คลองเกิดการตื้นเขิน อันเนื่องมาจากการทับถมของวัชพืชและการทับถมของดิน ส่งประชาชนเกิดผลกระทบ
จากการกักเก็บน้าเพื่อทาการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในตาบล
เพื่อการเกษตร จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการทาการเกษตร
๓.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
3.3 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกคูคลองภายในตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 7๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการทาการเกษตร
10.๒ สามารถแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
10.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบล

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 21
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ในปัจจุบันตาบลโพธิ์เอนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง โดยสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง
2 แห่ง เนื่องจากทาง อบต. มีพื้นที่ที่สามารถดาเนินการสร้างได้ แต่ยังขาดงบประมาณในการดาเนินการ
ก่อสร้างตัวอาคาร ทาให้ยังคงต้องอาศัยสถานที่จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตั้งเป็นศูนย์ฯ ซึ่งจากการที่ไม่มีสถานที่
เป็นของตัวเอง ทาให้ประสบกับปัญหาหลายๆ ประการ อาทิเช่น ในเรื่องของห้องน้า เรื่องของสถานที่ในการ
ทากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การตรวจประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิด
ข้อท้วงติงและไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ทาง อบต. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหานี้ที่ต้องที่เร่ง
ดาเนินการแก้ไข จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน
3.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กในตาบล
3.4 เพื่อยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 2
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 3,0๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ได้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นของหน่วยงานเอง
10.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานตามที่กาหนด
10.3 จานวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานวนมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 22
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งชั่วคราว หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายสมนึก สุขสกุล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลโพธิ์เอนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ติดกับแม่น้าป่าสัก ซึ่งในปัจจุบันนี้ตลิ่งริม
สองฝั่งแม่น้าป่าสักได้เกิดการทรุดตัวเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้า
ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของดิน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และบริเวณบ้านนายสมนึก
สุขสกุล เป็นบ้านที่อยู่ในขั้นวิกฤต ที่ตลิ่งจะทรุดตัวลง ทาให้สมาชิกในครอบครัวของนายสมนึก สุขสกุลต้อง
ย้ายไปพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ทางองค์กรจึงเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนในตาบล จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผน
จังหวัดเรื่องสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ ไม่ให้ตลิ่งพัง
๓.๒ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓.๓ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เขื่อนกันตลิ่งชั่วคราว หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายสมนึก สุขสกุล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายสมนึก สุขสกุล
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีเขื่อนที่สามารถป้องกันการพังทลายของแม่น้าสักในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน
๑๐.๒ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 23
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเจดีย์ หมู่ที่ 3
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และใช้พื้นที่
ในตาบลทาการเกษตร โดยถนนที่ใช้ในการสัญจรไปประกอบอาชีพมีสภาพเป็นทรุดโทรมและชารุด ส่งผลให้
การสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ยิ่งในช่วงฤดูฝนประชาชนจะประสบกับปัญหาในการสัญจรเป็นอย่างมาก
ทาง อบต. จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหานี้ที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้ได้
มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตาบลให้สามารถสัญจรไป
ประกอบอาชีพได้สะดวกและปลอดภัย
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร
3.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
3.๓ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างถนน คสล. สายเจดีย์ หมู่ที่ 3
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สายเจดีย์ หมู่ที่ 3
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 952,0๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ แก้ไขปัญหาการสัญจร
10.๒ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
10.๓ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 24
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องด้วยประชาชนในตาบลโพธิ์เอน มีการขยายจานวนครัวเรือนมากขึ้น ประกอบกับท่อส่งน้ามีการ
ใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้าไม่ค่อยมีคุณภาพ และเกิดการชารุดอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ประชาชนมีน้าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในน้าที่มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นต้องก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปาเพิ่มขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขยายเขตประปาภายในตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลโพธิ์เอน
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 998,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
10.๒ ประชาชนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 25
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าชุมชนวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 2
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องจากถนน คสล สายทางเข้าชุมชนวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 2 เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนในหมู่บ้าน
และพื้นที่ใกล้เคียงใช้ในการสัญจร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการเดินทางไปวัดเพื่อประกอบพิธีการ
ต่างๆ ทางศาสนา แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ถนนเส้นได้มีการชารุดทรุดโทรม เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้
ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกสบายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้
ได้มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตาบลให้สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร
3.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
3.๓ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าชุมชนวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 2
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทางเข้าชุมชนวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 2
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 857,5๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ แก้ไขปัญหาการสัญจร
10.๒ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
10.๓ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 26
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสน หมู่ที่ 1
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ด้วยในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์เอน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และใช้พื้นที่
ในตาบลทาการเกษตร โดยถนนที่ใช้ในการสัญจรไปประกอบอาชีพมีสภาพเป็นทรุดโทรมและชารุด ส่งผลให้
การสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ยิ่งในช่วงฤดูฝนประชาชนจะประสบกับปัญหาในการสัญจรเป็นอย่างมาก
ทาง อบต. จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหานี้ที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้ได้
มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตาบลให้สามารถสัญจรไป
ประกอบอาชีพได้สะดวกและปลอดภัย
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร
3.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
3.๓ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสน หมู่ที่ 1
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สายหนองโสน หมู่ที่ 1
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 995,0๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ แก้ไขปัญหาการสัญจร
10.๒ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
10.๓ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

รายละเอียดโครงการลาดับที่ 27
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์เอน 1 หมู่ที่ 2
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
เนื่องจากถนน คสล ซอยโพธิ์เอน 1 หมู่ที่ 2 มีสภาพถนนเป็นลูกรัง เมื่อถึงฤดูฝน ประชาชนที่สัญจร
โดยใช้ถนนเส้นนี้เกิดความไม่สะดวก เนื่องจากสภาพถนนเกิดการเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นการพัฒนา
โครงสร้างให้ได้มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตาบลให้
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
๓. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร
3.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
3.๓ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์เอน 1 หมู่ที่ 2
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ซอยโพธิ์เอน 1 หมู่ที่ 2
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดหาผู้รับเหมาเพื่อรับจ้างดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 669,0๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑๐. ผลลัพธ์
10.๑ แก้ไขปัญหาการสัญจร
10.๒ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และตาบลใกล้เคียง
10.๓ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
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
4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สาหรับการติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการเป็นหลัก ส่วนการกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลสาหรับโครงการอย่างน้อยโครงการ
ละ 1 ครั้ง อาจจะมีมากกว่า 1 ครั้ง ได้ในกรณีเป็นโครงการระยะยาวหรือมีความต่อเนื่อง ส่วนการประเมินผล
โครงการในภาพรวม กาหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

