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 ส่วนที่   1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
…………………………………….. 

 
ประวัติต าบลบ้านโพธิ์ 
ประวัติความเป็นมาของต าบลบ้านโพธิ์ เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองตรัง 

ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว
หมู่ที่ 4 บ้านนาทองหลาง หมู่ที่ 5 บ้านต้นรัก หมู่ที่ 6 บ้านหนักตอ หมู่ที่ 7 บ้านท่าปาบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไทร 
หมู่ที่ 9 บ้านสระนางหงส์ และหมู่ที่ 10 บ้านพรุหลุมพี ซึ่งในสมัยอดีตในบริเวณวัดโพธาราม มีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่
บริเวณวัดต้นใหญ่ ซึ่งเมื่อชาวบ้านเดินทางไปในบริเวณนั้นจะเรียกกันว่าไป “บ้านโพธิ์” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น
ชื่อของต าบลมาจนทุกวันนี้ 
 

 สภาพทั่วไป 
 ต าบลบ้านโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองตรังห่างจากอ าเภอเมืองตรัง
ประมาณ 8  กิโลเมตร เนื้อท่ีทั้งหมดของต าบลบ้านโพธิ์  21,543  ไร่   (34.47  ตร.กม.) 
 

 อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดต่อ       ต าบลน้ าผุด ต าบลนาท่ามเหนือ 
 ทิศใต้  ติดต่อ       ต าบลบ้านควน ต าบลทับเที่ยง ต าบลนาบินหลา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ       ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาพละ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ       ต าบลนาตาล่วง ต าบลทับเที่ยง 
 

 จ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่    1 บ้านหัวถนน 
 หมู่ที่    2   บ้านทุ่งจันทร์หอม 
 หมู่ที่    3    บ้านบ่อมะพร้าว 
 หมู่ที่    4  บ้านนาทองหลาง 
 หมู่ที่    5   บ้านต้นรัก 
 หมู่ที่    6   บ้านหนักตอ 
 หมู่ที่    7    บ้านท่าปาบ  (บ้านนางาม) 
 หมู่ที่    8   บ้านห้วยไทร 
 หมู่ที่    9    บ้านสระนางหงส์ 
 หมู่ที่   10    บ้านพรุหลุมพี  (แยกจากหมู่ท่ี 2  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2546) 
 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน มี 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  2,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน   มี 3 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3  และ หมู่ที่ 4 
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 จ านวนประชากร 
  จ านวนประชากร  แยกตามหมู่บ้านและเพศ  และจ านวนครัวเรือน 

 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน 

 
จ านวนครัวเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

 
รวม(คน) 

 ชาย หญิง 
1.บ้านหัวถนน 730 703 773 1,476 
2.บ้านทุ่งจันทร์หอม 285 491 541 1,032 
3.บ้านบ่อมะพร้าว 830 776 830 1,606 
4.บ้านนาทองหลาง 534 397 450 847 
5.บ้านต้นรัก 430 596 626 1,222 
6.บ้านหนักตอ 225 377 396 773 
7.บ้านนางาม  (ท่าปาบ) 151 128 135 263 
8.บ้านห้วยไทร 214 412 448 860 
9.บ้านสระนางหงส์ 157 237 283 520 
10.บ้านพรุหลุมพี 270 359 447 806 

รวม 3,826 4,476 4,929 9,405 
 

หมายเหตุ   ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนท้องถิ่นอ าเภอเมืองตรัง ณ ตุลาคม  2559 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ ภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบค่อนข้างสูง  มีบางแห่งเป็น
เนินสูง สูงจากระดับน้ าทะเล 6 เมตร  พ้ืนที่ป่าไม่สมบูรณ์  มีล าคลองไหลผ่าน 5 สาย  คือ คลองน้ าเจ็ด  คลอง
นางน้อย  คลองยางแดง   คลองห้วยยาง และห้วยปริง 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูกาลของต าบลบ้านโพธิ์แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศ ออกเป็น  2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจาก

สิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็น

ลมร้อนพัดจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกด
อากาศต่ าปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆอีกด้วย จึงท าให้มีฝนตกมาก 

ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ต าบลบ้านโพธิ์ ห่างตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร ถือว่าเป็นต าบลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตรังมาก จึงสภาพ

ทางวัฒนธรรมมีความเป็นต าบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทดังนั้น วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ โดยเฉพาะชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ 
ยังมีลักษณะของการพ่ึงพิงธรรมชาติ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้คนในชุมชน แบบเครือญาติ สืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมเหล่านี้ ก็ยังคงฝังรากลึกและชาวชุมชนมีการกลมเกลียวกันได้
อย่างเหนียวแน่น แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปหรือมีผู้คนจากที่อ่ืนอพยพและย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนมาก
ยิ่งขึ้นก็ตาม 
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ลักษณะทางสังคม 
ในอดีต ก านันและผู้ใหญ่บ้าน คือ ผู้น าชุมชน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพเชื่อฟังและย าเกรงและใน

ปัจจุบันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคม ยังมีผู้น าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งจากกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ  ในชุมชนได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนอีกมากมาย 

“วัด” เป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาต่อบุตรหลานของคนในชุมชน โดยมี 
“พระสงฆ”์ ท าหน้าที่เผยแผ่และถ่ายทอดความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลานในชุมชน ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแวดล้อมสวนยางพารา , สวนผลไม้และ 
เครือญาติ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ การแบ่งปัน/การแลกเปลี่ยน ยังมีให้เห็นได้ทั่วไปในชุมชน ซึ่งสิ่งของส่วน
ใหญ่ที่มักจะน ามาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกัน จะเป็นจ าพวก อาหารการกิน หรือ ผลผลิตที่เกิดจากเรือกสวนไร่
นาของตนเอง การอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอยู่เสมอ ท าให้ผู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสชุมชนรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ที่ได้รับการดูแลและต้อนรับประดุจ
หนึ่งเป็นญาติมิตร 

 

ระบบการเมืองและการปกครอง 
1) สภาพการเมืองการปกครอง 
1.1) การเมือง 

  ประชาชนของต าบลบ้านโพธิ์แทบจะทั้งหมด ให้ความส าคัญกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นและ
การเมืองระดับประเทศค่อนข้างมาก เมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนจะออกมาใช้สิทธิกันอย่างหนาแน่น ทิศทาง
การเมืองก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งต าบล  เช่น  หากมีการเลือกตั้งในท้องถิ่นเกิดขึ้น     ก็มักจะเลือกจาก
ลูกหลาน,ผู้ที่ท าเกียรติประวัติให้กับชุมชน หรือ ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นปู่ย่า,ตา
ยาย,พ่อแม่ ฯลฯ นอกจากนั้น ยังยึดหลักความยุติธรรมและความถูกต้อง ตลอดจน การดูแลพิทักษ์
ผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ดังนั้น เมื่อใครที่เข้าหลักเกณฑ์นี้ลงเลือกตั้งในท้องถิ่น ก็มักจะไม่
ผิดหวัง  
 

1.2) การปกครอง  
                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน 

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ที่ 2,5,6,7,8,9,10 

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 
ได้แก่ ม.1,3,4 

 

  ระบบศาสนาและความเชื่อ 
          ระบบศาสนาและความเชื่อของชาวบ้านของต าบลบ้านโพธิ์ทั้งหมด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เนื่องจาก ผู้คนที่นี่นับถือศาสนาพุทธ มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
1) ความเชื่อที่เก่ียวกับลัทธิและศาสนา  
2) ความเชื่อทางไสยศาสตร์  
3) ความเชื่อที่เก่ียวกับจริยาวัตร  
4) ความเชื่อเก่ียวกับการปัดเป่ารักษาไข้ (ซึ่งปัจจุบันยังมีแต่ก็น้อยมาก) 
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ความเชื่อทั้ง 4 ประเภท  มีอยู่ในชุมชนบ้านโพธิ์แห่งนี้ ซึ่งน้ าหนักของความเชื่อ 

นั้น มักจะสัมพันธ์กับเรื่องของ “ความผาสุก” ของผู้คนในชุมชน และ “ความเคารพต่อธรรมชาติ”เป็นที่ตั้ง 
อาจผสมผสานอยู่ในเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ความเชื่ออันสืบเนื่องจากศาสนาอาจมีความเชื่อที่
เกี่ยวกับไสยศาสตร์ปนอยู่ด้วย  
 

  ระบบการศึกษาและการขัดเกลาทางสังคม 
  ระบบการศึกษา (Education System) ของต าบลบ้านโพธิ์ มีทั้ง 3 ประเภท คือ 1) 
การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย  
  การขัดเกลาทางสังคม( Socialization) หมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนช่วงอายุหนึ่ง
ไปยังคนอีกช่วงอายุหนึ่ง รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างกันของคนช่องอายุเดียวกันด้วยกระบวนการถ่ายทอดมีทั้ง
เนื้อหาสาระและการฝึกความช านาญในการใช้เนื้อหาสาระนั้นด้วย ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมของต าบลบ้านโพธิ์ 
การให้ความส าคัญและความตระหนักเก่ียวกับเรื่องการศึกษาและการขัดเกลาทางสังคมสู่ลูกหลาน มองได้ทั้งใน
ระดับครัวเรือน และ ระดับชุมชน  
 

ระดับครัวเรือน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะให้ความส าคัญกับเรื่องของการศึกษาบุตรในล าดับต้น ๆ 

โดยการปลูกฝังให้ลูกหลานเรียนหนังสือมีความรู้เพ่ือจะได้มีการงานที่มั่นคงเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่และ
วงศ์ตระกูล ดังจะเห็นได้จากเด็ก ๆ ในชุมชน เมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้ว ก็มักจะได้รับการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และ ระดับอุดมศึกษาต่อไป 
  

ระดับชุมชน 
  หากมองในระดับชุมชนซึ่งถือเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น ก็พบว่า หน่วยงานทั้งในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ส านักงานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง สถานีอนามัย  โรงเรียน  วัด,สถานีต ารวจชุมชน
ต าบลบ้านโพธิ์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านโพธิ์กลุ่มอาชีพและออมทรัพย์ต่าง ๆ ในชุมชน ต่างก็ให้ ความส าคัญ
กับเรื่องการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือ อาหารเสริม (นม) อาหาร
กลางวัน  ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพให้กับเด็ก ๆ เยาวชนในชุมชน ด้วยการจัดเข้าค่ายฝึกอบรมต่าง ๆ อยู่
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง   

 

วิถีทางเศรษฐกิจของชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลบ้านโพธิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างค้าขาย รับราชการ 
ในภาคเกษตรกรรมครัวเรือนผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การท าสวนยางพารา สวน
ผลไม้และพืชผักต่าง ๆ  
 

วิถีการด ารงชีวิต 
  ความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านโพธิ์ เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีเรื่องของศาสนาและความเชื่อเป็นตัวเชื่อมร้อยสรรพสิ่งเข้าด้วยกันได้ 
อย่างกลมกลืน ดังนั้น หากใครมีโอกาสได้มาเยือนบ้านโพธิ์ จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และอัธยาศัยไมตรี
ของผู้คนที่นี่ได้เป็นอย่างดี เช่นว่า เมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลท านา ก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม/พิธีกรรมส าคัญในแต่ละเดือน ดังตาราง 



 5 
 

เดือน 
รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหตุ 
ทางศาสนา/สังคม การประกอบอาชีพ 

มกราคม ตักบาตรปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

กรีดยาง 
เกี่ยวข้าว 

 

กุมภาพันธ์ ท าบุญวันมาฆบูชา 
เทศกาลตรุษจีน 

เกี่ยวข้าว 
กรีดยาง 

 

มีนาคม - ปลูกผัก ยางผลัดใบ 
เมษายน เทศกาลสงกรานต์ 

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
ปลูกพืชนอกฤดูกาล หยุดกรีดยาง 

ยางผลัดใบ 
พฤษภาคม ท าบุญวันวิสาขบูชา ปลูกพืชนอกฤดูกาล 

กรีดยาง 
 

มิถุนายน - หว่านกล้า, ไถนา 
กรีดยาง 

 

กรกฎาคม ท าบุญวันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา 

กรีดยาง ใส่ปุ๋ยยาง ด านา  

สิงหาคม กิจกรรมวันแม่ กรีดยาง ด านา 
 

 

กันยายน ท าบุญเดือนสิบ กรีดยาง ด านา  
ตุลาคม วันปิยะมหาราช 

ปรเพณีกินเจ 
ประเพณีลากพระ 

กรีดยาง  

พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีท าบุญทอดกฐิน 

 กรีดยาง  

ธันวาคม กิจกรรมวันพ่อ 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

กรีดยาง ,ใส่ปุ๋ยยาง  

 
สถานที่ส าคัญของชุมชน 
  

๑) หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

 ปั้มน้ ามัน    จ านวน    2   แห่ง 
 ปั้มLPG      จ านวน    1   แห่ง 
 บริษัท/หจก.            จ านวน   10  แห่ง 
 ร้านค้า            จ านวน   80  แห่ง        
 บ้านเช่า    จ านวน   25  แห่ง 
 ฟาร์ม    จ านวน    3   แห่ง 
 โรงงาน    จ านวน    5   แห่ง 
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 ที่ดินให้เช่า    จ านวน    3   แห่ง 
 อู่ซ่อมรถ    จ านวน    5   แห่ง 
 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  จ านวน    1   แห่ง 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  จ านวน    4   แห่ง  
 

๒) โรงเรียนประถมศึกษา ๕แห่งดังนี้ 
๑. โรงเรียนวัดโพธาราม  
๒. โรงเรียนบ้านห้วยไทร  
๓. โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 
๔. โรงเรียนมัธยมศึกษา  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง 
๕. โรงเรียนอาชีวศึกษา  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง 

 

๓) สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จ านวน  4  แห่ง  
 วัด 

๑. วัดโพธาราม  
๒. วัดขุนสิทธิ์  
๓. วัดคงคาวดี  
๔. วัดพระงาม 

  ส านักสงฆ์ 
๑. ส านักสงฆ์บ้านห้วยไทร   1  แห่ง 
๒. ส านักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปัญโญ  จ านวน 1 แห่ง  
 

๔) งานบริการสาธารณสุข 
๑. สถานีอนามัยต าบล  1  แห่ง  
๒. ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน   10   แห่ง 

  อัตราการมีส้วมแล้วใช้ส้วมราดน้ า  100 %  
 

 ๕.)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕.๑) ป้อมยามต าบลบ้านโพธิ์ต ารวจชุมชน  1  แห่ง  (สายตรวจย่อยต าบล) 
  ๕.๒) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 

๖)  การคมนาคม  
  ๖.1)ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนสาย ตรัง – พัทลุง 
  ๖.๒) ทางหลวงชนบท ถนนตรัง– น้ าผุด (4123) 
  ๖.๓) ถนนภายในหมู่บ้าน 
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 ๗) การโทรคมนาคม 

 ที่ท าการไปรษณีย์   จ านวน  1  แห่ง 
 โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน  7  แห่ง 

  การไฟฟ้า 
 หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   10   หมู่บ้าน 
 

            ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ล าน้ า,ล าห้วย  5  สาย  คือ  ห้วยปริง  คลองน้ าเจ็ด  คลองนางน้อย  คลองยางแดง 
และคลองห้วยยาง 
  บึง,หนอง  และอ่ืน ๆ  7  แห่ง  (หมู่ที่ 1=1, หมู่ที่ 2=1, หมู่ที่ 4=1, หมู่ที่ 5=1,หมู่ที ่
6=1, หมู่ที่  8=1 และหมู่ท่ี 9=1)  ฝาย    2    แห่ง  (หมู่ที่ 4,7) 
  ประปาหมู่บ้าน 27 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 – 10   
  ทรัพยากรดิน  สภาพดินเป็นดินร่วน  เหมาะกับการเพาะปลูก 
  

๙) มวลชนจัดตั้ง 
 ลูกเสือชาวบ้าน 

 ประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 

 อปพร. 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 

 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 )
พ.ศ.2546 
 

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 
1. สภาอบต.ประกอบด้วย   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   1   คน    
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1   คน   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  18 คน  

 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกข้อบัญญัติเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (2) ตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (3) ให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) น าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขต อบต.มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) แตง่ตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการ 
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
 

3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงาน
ประจ าทั่วไปของอบต.แบ่งออกเป็น 1 ส านัก 3 ส่วน คือ 
 

1. ส านักปลัด 
2. ส่วนการคลัง 
3. ส่วนโยธา 

 

โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหาร  
อัตราก าลังปัจจุบัน 
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ส านัก/ส่วน 
อัตราที่อยู่ในปัจจุบัน 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 
ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา ฯ 

1 
1 
6 
3 
2 
2 

- 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
9 
9 
2 
1 

รวม 15 1 21 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 ส านักงานปลัด อบต. มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ งาน
ธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารฯ งาน
พิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตต าบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับต าบลงานนิติการงานรัฐพิธี
งานประชาสัมพันธ์งานจัดท าแผนพัฒนาต าบลงานการจัดท าข้อบังคับงบประมาณประจ าปีงานขออนุมัติ
ด าเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัด
ระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งาน
สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2  ฝ่าย 8 งาน คือ  
 

 1.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  
           -งานสารบรรณและข้อมูล มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ  งานทะเบียน
ยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานตรวจสอบภายใน งานรักษาความ
ปลอดภัยและความสะอาดส านักงาน  
 -งานนโยบายและแผนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิชาการ งานนโยบายของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 5 ปี งานการ
ข้อบังคับต าบลด้านงบประมาณ งานสารสนเทศระบบ คอมพิวเตอร์ และ งานอินเตอร์เน็ตต าบล งานรวบรวม
ข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ 5 
 -งานกฎหมายและคดีมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการด าเนินการทางคดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานกู้ภัย  
 - งานกิจการสภา อบต.  จัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารฯ 
งานเลือกตั้ง 
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 -งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2.ฝ่ า ย
พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
 -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งาน
จัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งาน
พัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานความมั่นคงของมนุษย์ 
 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอ านวยการ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานกู้ภัย งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 -งานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขต าบลร่วมกับสถานีอนามัย  ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)  
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ 

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ   

(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

(1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล   

(1.4) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(1.5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   

(1.7)  การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ 
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ ปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ สติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเ อกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน 
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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 (2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม 
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา เพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น   

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(2.3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  

(2.4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ  

(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา   

(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา 
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ  

(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง   
(3.3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(3.4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี   
(3.5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
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(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย 
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า ไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(4.1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   

    (4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
(4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 

ชุมชน  
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

    (5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน 
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(6.1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(6.2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(6.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(6.4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(6.5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6.6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(6.7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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   1.2 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
   1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุข
ภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าใน 
ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ
สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ 
การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการ
เพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

 

         3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถี ยรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน 
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
         ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะ
ยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอน
ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน        
 

         5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ 

ยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ 

เพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง  
(5) สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
(6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของ 

ชาติทางทะเล  
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ 
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ 

ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
(10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้อย่างเป็น 

รูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้าน
ความมั่นคง 
 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มี
การกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
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ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗  
 

           7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่ างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก    
   
         8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัย 
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และ 
การบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ 
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทาง 
ปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความ 
สมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วน 
ต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และ 
ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
 

         9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) การพัฒนาภาค  
(2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
(3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์ 

อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความ
เกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือ
รองรับและสอดคล้องกับการด า เนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการ
ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 

1.3  แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2557-2560 

              วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 

“ตรังเมืองแห่งความสุข” 

              เป้าประสงค์รวม (Goals) 

1.เมืองเกษตรยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน 
2.เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4.ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

              พันธกิจของจังหวัด (Missions) 

    1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม   อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ให้มีความม่ังคั่ง 
         2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
         4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

              ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic issues) 

1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมี
เสถียรภาพ 
 2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 3. การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 4. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 วิสัยทัศน์  
 “เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ  

สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
2. ยุทธศาสต์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโพธิ์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ ถิ่นคนดี อยู่ดี มีความสุข” 

 
2.2 พันธกิจ 
1. จัดให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน    
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และน าปรัชญาเศรษฐกิจมาเป็น 

แนวทางในการพัฒนา 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน 

4. ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และยั่งยืน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน    
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมน าปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างยั่งยืน 
5. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด 
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค 
1.3 พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม 

 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย  การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
2.7 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
2.8 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
3.3 พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 บ าบัดและจัดการขยะ 
4.5 เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว 
 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2.5 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโพธิ์ 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 

-  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของต าบลบ้านโพธิ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกับ อบจ. ตรัง โดยผ่านทาง ส.อบจ. ในพื้นที่ 
 2. นโยบายด้านสาธารณูปโภค 

- ดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา 
 3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ไว -ไฟ อินเตอร์เน็ท (Wi - fi Internet) ประจ าต าบลให้บริการฟรี พร้อม
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพ่ือการสื่อสารทุกหมู่บ้าน 

- ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬา 
 4. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

- บริการรถพยาบาลกู้ชีพ กู้ภัยเบื้องต้น ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง และฟ้ืนฟูงาน อปพร. ดูแลให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
- ส่งเสริมงานด้านอนามัย ดูแลสุขภาพ ร่วมท ากิจกรรมกับ อสม. แบบองค์รวมโดยวิถีธรรมชาติ 

 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภูมิปัญญา เพ่ือเพ่ิมรายได้สู่ชุมชน 
- จัดตั้งกองทุนชุมชนพ่ึงตนเอง สนับสนุนธุรกิจครัวเรือน 

 6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- เพ่ิมศักยภาพในการบริการ และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 
- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
- เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       



ยุทธศาตร์ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

      1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขต 45 64,515,000  48 40,159,000     25 17,907,500     118              122,581,500       

     1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งนํ�าเพื�ออุปโภค บริโภค 18 12,710,000  28 13,375,000     13 7,306,000 59                33,391,000         

     1.3 พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม 2 1,500,000    2 1,500,000       2 1,500,000       6                  4,500,000           

รวม 65 78,725,000 78 55,034,000     40 26,713,500     183              160,472,500       
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ส่วนที� 5  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ�  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



ยุทธศาตร์ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

      2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 30                5,245,000    27             4,895,000       27              4,835,000       84                14,975,000         

     2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน           9                  476,833       8               436,833          8                 436,833          25                1,350,499           

     2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 11                1,660,000    9               1,380,000       10              1,740,000       30                4,780,000           

      2.4 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 8                  1,450,000    14             2,035,000       6                 1,320,000       28                4,805,000           

     2.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4                  590,000       4               590,000          4                 590,000          12                1,770,000           

     2.6 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้ข้อมูล 2                  110,000       2               110,000          2                 110,000          6                  330,000              

ประชาสัมพันธ์

      2.7 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 40                2,388,220    40             2,388,220       40              2,384,220       120              7,160,660           

     2.8 การเพิ�มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 3                  784,000       4               1,384,000       2                 734,000          9                  2,902,000           

รวม 107              12,704,053  108           13,219,053     99              12,150,053     314              38,073,159         

32
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



ยุทธศาตร์ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

     3.1 ส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของประชาชน 4                  460,000       4               460,000          4                 460,000          12                1,380,000           

    3.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย     6                  3,410,000    5               420,000          5                 420,000          16                4,250,000           

    3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 22                13,161,000  11             1,501,000       10              1,301,000       43                15,963,000         

    3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กร 2                  120,000       2               120,000          2                 120,000          6                  360,000              

ปกครองส่วนท้องถิ�น

รวม 34                17,151,000  22             2,501,000       21              2,301,000       77                21,953,000         

33
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



ยุทธศาตร์ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที�ยว

     4.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 7                  1,390,000    7               1,370,000       7                 1,370,000       21                4,130,000           

     4.2เฝ้าระวังและฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 5                  150,000       5               150,000          5                 150,000          15                450,000              

     4.3 บําบัดและฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1                  1,500,000    1               1,500,000       1                 1,500,000       3                  4,500,000           

    4.4 บําบัดและจัดการขยะ 3                  650,000       4               1,650,000       3                 650,000          10                2,950,000           

    4.5 เพิ�มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว 1 500,000 3               1,500,000       - - - -

 

รวม 16                3,690,000    20             6,170,000       16              3,670,000       52                13,530,000         

34
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



ยุทธศาตร์ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ�น

     5.1 ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ 19                1,150,000    19             1,150,000       19              1,150,000       57                3,450,000           

ภูมิปัญญาท้องถิ�น

รวม 19                1,150,000    19             1,150,000       19              1,150,000       57                3,450,000           

รวมยุทธศาสตร์  5 ด้าน 241              131,508,833 247           78,074,053     195            45,984,553     683              237,478,659       

35
ปี  2562 รวม 3 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ปี  2560 ปี  2561



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที�ยว) ที�มั�งคั�งและยั�งยืน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,600,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

แผ่นดินลุม-หนองลานควาย(หมู่ที� 1) สะดวก และมีความปลอดภัย ระยะทาง 1,460 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบ  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 6,900,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

คลองนํ�าเจ็ด หมู่ที� 1,4 - เขตเทศบาล สะดวก และมีความปลอดภัย ระยะทาง 2,300 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

นครตรัง (หมู่ที� 1)

3 โครงการบุกเบิกถนนสายโคกกอ - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  -ถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150,000 1 สาย  -เพิ�มเส้นทางสัญจร กองช่าง

(บ้านป้าเลียบ) - ถนนลาดยาง รพช. 250 เมตร  หนา 0.20  เมตร งบฯ อบต. ไปมาและขนส่งผลผลิต

( หมู่ที� 1)

4 โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้า  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 50,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านผู้ใหญ่ปรีชา หมุนแทน(หมู่ที� 1) สามารถใช้งานได้สะดวก ระยะทาง 80 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย
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ผลที�คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 -  2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ�

ที� โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐานควบคู่การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์

1.1 แนวทางพัฒนา : บุกเบิก  ปรับปรุง  ก่อสร้างรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายนํ�า  ขยายเขตและติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ

งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

5 โครงการปรับปรุงถนนสายต้นหว้า-  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ ถนนลูกรัง/หินคลุก กว้าง 4 50,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

แผ่นดินลุม ทางเข้าบ้านนาย สามารถใช้งานได้สะดวก เมตา ระยะทาง 100 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

อินทร์จันทร์ ตาสาย (หมู่ที� 1)

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตซอย  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ ถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 600,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

15 ไปจดสนามฟุตบอล (หมู่ที� 1) สามารถใช้งานได้สะดวก ระยะทาง 300 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

7 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า    สาย  - เพื�อแก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 1,120 45,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังในช่วงฤดู กองช่าง

ต้นหว้า - โรงเรียนวัดโพธาราม เมตร กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร งบฯ อบต. ฝน

(หมู่ที� 1)

8 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�า  - เพื�อแก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า กว้าง 1 เมตร. 400,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังในช่วงฤดู กองช่าง

ร.ร วัดโพธาราม-บ้านจัดสรร (หมู่ที� 1) ยาว 300 เมตร  ลึก 1 เมตร งบฯ อบต. ฝน

9 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�า คสล.  - เพื�อแก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า กว้าง 1 เมตร. 1,400,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังในช่วงฤดู กองช่าง

แบบรางวี ซอย 13,15 (หมู่ที� 1) ยาว 200 เมตร  ลึก 1 เมตร งบฯ อบต. ฝน

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร 833,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ไสม่วง - แผ่นดินลุม (หมู่ที� 1) สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระยะทาง 1,000 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

32

วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)

โครงการที�



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

11 โครงการปรับปรุงฝิวจราจรถนน  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร 3,000,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

คอนกรีตสายหนองลานควาย - สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระยะทาง 1,500 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

คอกหมู (หมุ่ที� 1)

33

วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยางกว้าง 5  เมตร 5,400,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลานหิน-นาท่ามเหนือ (หมู่ที� 2) สะดวก และมีความปลอดภัย ระยะทาง 1,800  เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัยมาก

ขึ�น

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 600,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ่อหมอสง (หมู่ที� 2) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัยมาก

ขึ�น

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 4,200,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายหลุมพอราร้า (หมู่ที� 2) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,400 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัยมาก

ขึ�น

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 9,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายทวดลานหิน (หมู่ที� 2) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 3,000 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัยมาก

ขึ�น

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 5,400,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายทุ่งจันทร์หอม-พรุหลุมพี สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,800 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัยมาก

(หมู่ที� 2) ขึ�น

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 1,710,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายหนองคล้า - หมู่ที� 5 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 570 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัยมาก

(หมู่ที� 2) ขึ�น

34

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

18 โครงการบุกเบิกถนนสายสะพานจร -  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนนลูกรัง/หินคลุก กว้าง 5 325,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

บ่อโก  (หมู่ที� 2) เมตร ระยะทาง 500 เมตร งบฯ อบต.

19 โครงการบุกเบิกถนนสายลานหิน-  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนนลูกรัง/หินคลุก กว้าง 5 325,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

หลุมพอราร้า(บ้านนายยอด)  (หมู่ที� 2) เมตร ระยะทาง 500 เมตร งบฯ อบต.

20 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหมี  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนนลูกรัง /หินคลุกกว้าง 5 900,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

(หมู่ที� 2) ถึงหมู่ที� 5 ต.บ้านโพธิ�  เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร งบฯ อบต.
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 200,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

เสริมเหล็ก สายซอยสุดภัย 2(หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

ปลอดภัย

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 1,000,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

รักษ์จันทน์(หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 500 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

งบฯ อุดหนุน ปลอดภัย

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 1,000,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

ซอยสุระกุล (หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 500 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

ปลอดภัย

24 โครงการบุกเบิกถนนหลังแขวง  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนนลูกรัง /หินคลุก กว้าง 5 560,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

การทาง-ถํ�าเขาค้างคาว (หมู่ที� 3)  เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร งบฯ อบต.

25 โครงการปรับปรุงถนนสาย  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ปรับปรุงถนนผิวจราจร 536,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ถํ�าขี�คางคาว  (หมู่ที� 3) สามารถใช้งานได้สะดวก  6 เมตร  ระยะทาง 2,300  เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

26 โครงการปรับปรุงถนนสาย  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ปรับปรุงถนนผิวจราจร 860,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ควนตอ (หมู่ที� 3) สามารถใช้งานได้สะดวก  6 เมตร  ระยะทาง 2,000  เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

36

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที�
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. 960,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายซอย 6 ถนนบ้านโพธิ� ถึงหมู่ที� 4 สามารถใช้งานได้สะดวก กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 320 งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 3) เมตร

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. 480,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายซอย 9 ถนนบ้านโพธิ� (บ้านอดีต สามารถใช้งานได้สะดวก กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 160 งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

ผู้ใหญ่เคี�ยน) (หมู่ที� 3) เมตร

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 200,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

โกว้า (หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 100 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

ปลอดภัย

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 700,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

บ้านลุงร่วม (หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 350 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

ปลอดภัย

31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 1,000,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

บ้านผู้ใหญ่บุญดบ (หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 500 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

ปลอดภัย

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 250,000 1 สาย  - มีถนนที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

บ้านอาจารย์สําราญ (หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 120 เมตร งบฯ อบต. สะดวก และมีความ

ปลอดภัย

37

โครงการ วัตถุประสงค์ที� ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

33 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า   สาย  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 300 ม. 100,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ทุ่งส้าน (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร. งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

34 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า   สาย  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 1,000 100,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ทุ่งควน-คลองห้วยยาง (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร เมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

35 โครงการวางท่อระบายนํ�าสายคลอง  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง ท่อระบายนํ�า จํานวน 30 ท่อน 120,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ห้วยยาง (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

36 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�าคสล.  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 200 ม. 560,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ซอย5 เขตเทศบาล-คูนํ�า (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร กว้าง 60 เซนติเมตร. งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

37 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�าคสล.  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง - คูระบายนํ�า ระยะทาง 250  560,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ซอยสุดภัย - ทุ่งควน (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร เมตร กว้าง  60 เซนติเมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

38 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�าคสล.  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง - คูระบายนํ�า ระยะทาง 400  560,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ทุ่งส้าน - ผสมเทียม (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร เมตร กว้าง  60 เซนติเมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ที� ผลที�คาดว่าจะได้รับโครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�าคสล.  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง - คูระบายนํ�า ระยะทาง 600  700,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ซอย 7 - 9 (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร เมตร กว้าง  1  เมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

40 โครงการยกระดับถนนสาย ซอย 3  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  - ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000,000 1 สาย การคมนาคมภายในตําบล กองช่าง

บ้านโพธิ� (หมู่ที� 3) สะดวก 500 เมตร งบฯ อบต. มีความสะดวก

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 600,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ทุ่งส้าน-หนองกระดูกไก่ (หมู่ที� 3) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

42 โครงการวางท่อระบายนํ�าถนนสาย  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง -วางท่ออุโมงค์ ขนาด 1.2 x   500,000 1 แห่ง  แก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง กองช่าง

ซอย 3 บ้านโพธิ� (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร 1.2เมตร งบฯ อบต.

43 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�าสายบ้าน  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง - คูระบายนํ�า ระยะทาง 200  เมตร 100,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

อดีตผู้ใหญ่เคี�ยน (หมู่ที� 3) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร   กว้าง  1  เมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

44 โครงการบุกเบิกถนนสายควนตอ -  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  - ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000,000 1 สาย การคมนาคมภายในตําบล กองช่าง

บ่อยูง (หมู่ที� 3) สะดวก 2,000 เมตร งบฯ อบต. มีความสะดวก
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ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

45 โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ�งพัง  - เพื�อป้องกันการพังทลายของ ผนังกันตลิ�งพัง 1 แห่ง 300,000 1แห่ง การคมนาคมภายในตําบล กองช่าง

ซอย 9 ถนนรักษ์จันทน์ (หมู่ที� 3) ตลิ�ง งบฯ อบต. มีความสะดวก
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

46 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 300,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ซอยเลาหะสราญ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

 (หมู่ที� 4)

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล./ ลาดยาง กว้าง 5 360,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

เหล้ก / ถนนลาดยางสายบ้านบนควน สะดวก และมีความปลอดภัย เมตร ระยะทาง 120 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 4)

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล./ ลาดยาง กว้าง 5 600,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

เหล้ก /  ถนนลาดยางสายบ้านนาทอง สะดวก และมีความปลอดภัย เมตร ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

หลาง (หมู่ที� 4)

49 โครงการยกระดับถนนสายบนควน  -เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  -ถนน คสล./ ลาดยาง กว้าง 5 240,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

(หมู่ที� 4) อย่างสะดวก เมตร ระยะทาง 80 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 1,200,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

เหล้ก สายนาทองหลาง - ซอยบ้าน สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 350 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

นายฉลาด ไกรเทพ (หมู่ที� 4)

51 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  -ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 1,500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ้านนางสมหวัง หลงระเริง (หมู่ที� 4) สะดวก  ระยะทาง 600 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

52 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  -ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 150,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ้านนายฉลาด (หมู่ที� 4) สะดวก  ระยะทาง 300 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

53 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาง  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  -ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 200,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

รุ่น หลักเพชร (หมู่ที� 4) สะดวก  ระยะทาง 400 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

54 โครงการปรับปรุงถนนสายบนควน -  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  -ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 325,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หนองป้อง (หมู่ที� 4) สะดวก  ระยะทาง 650 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

55 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนา  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้  -ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 1,167,500 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ทองหลาง (หมู่ที� 4) สะดวก  ระยะทาง 2,335 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

56 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้ - สะพาน คสล. กว้าง 7 เมตร 700,000 2 แห่ง  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

นํ�าเจ็ด (หมู่ที� 4) สะดวก ยาว 50 เมตร จํานวน 2 แห่ง งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

57 โครงการก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล.  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง -ท่อเหลี�ยม คสล.   ความยาว 350,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

สายหนองป้อง (หมู่ที� 4) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร  5 เมตร  กว้าง  5 เมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร
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ที� วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับโครงการ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

58 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�า  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 800 ม. 680,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

คอนกรีต บ้านบนควน (หมู่ที� 4) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

59 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�า  - เพื�อให้สามารถระบายนํ�าได/้  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 200 ม. 680,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

ซอย บขส. (หมู่ที� 4) สะดวก นํ�าไม่ท่วมขัง งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,150,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายบ้านไสพริก - นาพละ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,050 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 5)

61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง /  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง / คอนกรีต 1,500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านไสม่วง - บ้าน สะดวก และมีความปลอดภัย กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 500 งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

แผ่นดินลุม(หมู่ที� 5) เมตร

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร 300,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายไสพริกตะวันตก-บ้านต้นหว้า สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 150 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 5)

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร 300,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายบ้านหนองคล้า-บ้านนาง สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 150 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

ซ่อนกลิ�น (หมู่ที� 5)

64 โครงการบุกเบิกถนน  สายห้วยต้น  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  -ถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,350,000 1 สาย  -เพิ�มเส้นทางสัญจร กองช่าง

ทวย - หนองคล้า (ไสม่วง) (หมู่ที� 5)  1,800 เมตร  งบฯ อบต. ไปมาและขนส่งผลผลิต

65 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�า คสล.  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า ระยะทาง 300 840,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

บ้านไสพริก  (หมู่ที� 5) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร เมตร   กว้าง 0.60 เมตร ลึก 1 งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

เมตร                

44

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

66 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง  -คูระบายนํ�า กว้าง 1 เมตร. 400,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

บ้านต้นรัก (หมู่ที� 5) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร ยาว 300 เมตร  ลึก 1 เมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

67 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื�นที�ที�ดิน  - เพื�อเป็นสถานที�ในการทํา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื�นที�ที�ดิน 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที�ใน กองช่าง

สาธารณะประโยชน์หนองปลักกวาง กิจกรรมร่วมกันของประชาชน สาธารณะประโยชน์ งบฯ อบต. การทํากิจกรรมร่วมกัน

(หมู่ที� 5) ในหมู่บ้าน
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68 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบ  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 3,600,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

 สระหนองตราบ (ม.6) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,200 เมตร งบอุดหนุน    และมีความปลอดภัย

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 1,200,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ตีนนา - ห้วยลําปริง (หมู่ที� 6) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 400 เมตร งบอุดหนุน    และมีความปลอดภัย

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื�อสะดวก  รวดเร็ว และ  -ถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 728,000 1 สาย  - ประชาชนได้มีเส้นทาง กองช่าง

สายหนักตอ - ห้วยปริง  (หมู่ที� 6) ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง  ระยะทาง 350 เมตร งบฯ อบต. สัญจรไปมาสะดวก และ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร 440,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายถนนคด (หมู่ที� 6) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 1,500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ่อเบียด (หมู่ที� 6) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 500 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 1,200,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คลองห้วยปริง เชื�อมหมู่ที� 8 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 600 เมตร งบฯอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 6)
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 1,500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หน้าควน - สระนางหงส์ (หมู่ที� 6) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 500 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 3,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ควนยอ - บ่อเบียด หมู่ที� 6 - หมู่ที� 9 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,000 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 6)

76 โครงการบุกเบิกถนน สายหนอง  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 700,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

ไก่แจ้ - หน้าควนต้นบาก (หมู่ที� 6) 1,000 เมตร งบฯ อบต.

77 โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไม้  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 550,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

มูก - ห้วยลําปริง (หมู่ที� 6) ระยะทาง 1,100 เมตร งบฯ อบต.

78 โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไม้  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 1,000,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

มูก - นบหลวง (หมู่ที� 6) ระยะทาง 2,000 เมตร งบฯ อบต.

79 โครงการวางท่อระบายนํ�า  ท้ายนบ  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง - วางท่อขนาด 1*1  เมตร 100,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

หนองในตราบ บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร     จํานวน 2 แถว งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

(หมู่ที� 6)

47

ผลที�คาดว่าจะได้รับที� วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

80 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง ระยะทาง   1,000  เมตร 400,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

81 โครงการวางท่อระบายนํ�า สายตีนนา  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง วางท่อขนาด 1*1 เมตร 150,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

(หมู่ที� 6) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร จํานวน  40  ท่อน งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

82 โครงการขุดลอกคูระบายนํ�า  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขัง ระยะทาง   1,000  เมตร 400,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

บ้านหนักตอ (หมู่ที� 6) บ้านเรือน/พื�นที�การเกษตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

83 โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง  - เพื�อให้ประชาชนสัญจรได้ ถนนลูกรัง,หินคลุก กว้าง 5 500,000 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ไม้มูก เชื�อมต่อหมู่ที� 8 (หมู่ที� 6) สะดวก เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

84 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน  - เพื�อป้องกันการพังทลายของ กําแพงกันดิน สูง 1.5 เมตร 150,000 1 แห่ง ดินริมตลิ�งไม่พังทลาย กองช่าง

คลองห้วยปริง (หมู่ที� 6) ดินริมตลิ�ง ยาว 235 เมตร งบ อบต.
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85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 400,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กสายวัดคงคาวดี - ม.4 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร ไหล่ทาง งบฯ อบต.    และมีความปลอดภัย

ต.นาพละ (หมู่ที� 7) ข้างละ 0.50 เมตร 

86 โครงการยกระดับถนน คสล. จาก  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 600,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สะพานวัดคงคาวดี - สะพานท่าปาบ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 300 เมตร ไหล่ทาง งบฯ อบต.    และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 7) ข้างละ 0.50 เมตร 

87 โครงการบุกเบิกถนนนางาม ซอย 2  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250,000 1 สาย การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

(หมู่ที� 7)  500 เมตร งบฯ อบต.

88 โครงการก่อสร้างสะพาน  - เพื�อเชื�อมต่อเส้นทางคมนาคม -สะพาน   ความยาว 6 เมตร 285,000 1 แห่ง เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ชลประทาน (หมู่ที� 7)  กว้าง 5  เมตร งบฯ อบต.

89 โครงการขยายสะพานทางเข้า  - เพื�อเชื�อมต่อเส้นทางคมนาคม -ขยายสะพาน กว้าง 6 เมตร 450,000 1 แห่ง เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม กองช่าง

วัดพระงาม  (หมู่ที� 7)    งบฯ อบต.
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90 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 2,400,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายแปดเซียน-เกาะตอ (หมู่ที� 8) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 800 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 1,500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายวังขนาน ม.8 - นาท่ามเหนือ ม.13 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 50 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

92 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายเกาะยาว - วังโตน (หมู่ที� 8) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 2,000 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 240,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายวังขนาน - ไม้ค้ง (หมู่ที� 8) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 120 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

94 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 4,500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายบ้านหนองเอื�อง - นาเมฆ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,500 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 8)

95 โครงการวางท่อระบายนํ�า  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขังบ้านเรือน -วางท่อขนาด 1*1 เมตร. 100,000 1 แห่ง  - นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

สายบ้านหลุมพอราร้า (หมู่ที� 8)    พื�นที�การเกษตร จํานวน 40 ท่อน งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร
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96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 18,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายพรุหลุมพี - ห้วยไทร สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 6,000 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 8)

97 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 3,600,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายห้วยไทร - เกาะตอ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,200 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 8)

98 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 3,900,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายห้วยไทร - นาเมฆ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,300 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 8)

99 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 3,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายห้วยไทร - ไม้ค้ง สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,000 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 8)
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

100 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  - เพื�อให้การคมนาคมสะดวก  -ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 752,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เคปซีล สายตะแบกโพรง-บ่อเบียด ได้มาตรฐานและปลอดภัย ระยะทาง 430 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 9)

101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ้านบ่อหิน - สระนางหงส์ (หมู่ที� 9) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง    1,000    เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

102 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 1,350,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายบ้านตีนนา - ควนแซะ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 450 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 9)

103 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 2,400,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

รอบสระนางหงส์  พร้อมติดตั�งไฟฟ้า สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,200 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

ส่องทาง  (หมู่ที� 9)

104 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื�อให้การคมนาคมสะดวก  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,375,000   1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายห้วยไทร-ควนไม้โค้ง (หมู่ที� 9)    และมีความปลอดภัยมากขึ�น  ระยะทาง 1,500 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

105 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื�อให้การคมนาคมสะดวก  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 1,200,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายควนแซะ - บ้านบ่อเบียด    และมีความปลอดภัยมากขึ�น  ระยะทาง 500 เมตร งบฯอบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 9)
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106 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื�อให้การคมนาคมสะดวก  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 9,000,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายบ่อเบียด - ตําบลนํ�าผุด    และมีความปลอดภัยมากขึ�น  ระยะทาง 3,000 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 9)

107 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื�อให้การคมนาคมสะดวก  -ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 400,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายควนไม้ค้ง (หมู่ที� 9)    และมีความปลอดภัยมากขึ�น  ระยะทาง 200 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 900,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บนนบ-บ้านนายปาน (หมู่ที� 9) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 450 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ห้วยไทร-บ้านนายป้อม คงทอง สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 250 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 9)

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 500,000 1 สาย  - การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ไม้ค้ง-บ้านนายปรีชา สมาธิ สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 250 เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 9)

111 โครงการบุกเบิกถนนสายไม้ค้ง-นํ�าผุด  - เพื�อเพิ�มเส้นทางคมนาคม  - ถนน กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 750,000 1 สาย - การคมนาคมสะดวกขึ�น กองช่าง

(หมู่ที� 9) 3,000 เมตร งบ อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

112 โครงการปรับปรุงถนนสายบนนบ  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ปรับปรุงถนนผิวจราจร 600,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หมู่ที� 9) สามารถใช้งานได้สะดวก  6 เมตร  ระยะทาง 800  เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

113 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยไทร -  -เพื�อปรับปรุงถนนให้สามารถ  -ปรับปรุงถนนผิวจราจร 1,040,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ไม้ค้ง (หมู่ที� 9) สามารถใช้งานได้สะดวก  6 เมตร  ระยะทาง 2,080  เมตร งบ อบต. และมีความปลอดภัย

54

วัตถุประสงค์โครงการ ผลที�คาดว่าจะได้รับที�
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

114 โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีต/  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต/ลาดยาง กว้าง 2,100,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ลาดยางรอบสระพรุหลุมพี พร้อม สะดวก และมีความปลอดภัย 6 เมตร ระยะทาง 700 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

ติดตั�งไฟฟ้า (หมู่ที� 10)

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร 2,000,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายแปดเซียน-ในนา (หมู่ที� 10) สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,850 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร 400,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เข้าบ้านนายสุนทร หนูเหมือน สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 200 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 10)

117 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร 1,300,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

คอนกรีตสายพรุหลุมพี - แปดเซียน สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 650 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 10)

118 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง  กว้าง 5 เมตร 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายแปดเซียน ซอย 1 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง  เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 10)

119 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื�อให้ได้ถนนที�ได้มาตรฐาน  -ถนนลาดยาง  กว้าง 5 เมตร 5,400,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายหลุมพอราร้า ม.10 - ม.2 สะดวก และมีความปลอดภัย  ระยะทาง 1,800 เมตร งบฯ อบต. และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 10)
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ที� โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

120 โครงการบุกเบิกถนนสายตก  -เพื�อเพิ�มเส้นทางสัญจร  -ถนนลูกรังกว้าง 6 เมตร 500,000 1 สาย  -เส้นทางสัญจรและ กองช่าง

วัดขุนสิทธิ� - สระนํ�าพรุหลุมพี   ระยะทาง 1,000 เมตร งบฯ อบต. ขนส่งเพิ�มขึ�น

(หมู่ที� 10)

121 โครงการท่อเหลี�ยมระบายนํ�า  - เพื�อแก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง  -ท่อบล็อคขนาด 1*1 เมตร 560,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขัง กองช่าง

หนองนายเถียน(หมู่ที� 10)  จํานวน 8 ท่อ งบฯ อบต.

122 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย  - เพื�อบํารุงรักษาถนนให้อยู่ใน - ซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 2,100,000 1 สาย  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หนองนายเถียน (หมู่ที� 10)     สภาพใช้งานได้ตามปกติ 6 เมตร ระยะทาง 700 เมตร งบอุดหนุน และมีความปลอดภัย

123 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื�อบํารุงรักษาถนนให้อยู่ใน  -ซ่อมแซมถนนหินคลุก/หินผุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ถนนหินคลุก/หินผุ /ลูกรัง     สภาพใช้งานได้ตามปกติ   /ลูกรัง (หมู่ที� 1 - 10) งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน และมีความปลอดภัย

(หมู่ที� 1 - 10)

124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื�อบํารุงรักษาถนนให้อยู่ใน  -ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10  - การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ถนนลาดยาง/คอนกรีต (หมู่ที� 1 - 10)     สภาพใช้งานได้ตามปกติ คอนกรีต (หมู่ที� 1 - 10) งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน และมีความปลอดภัย

125 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ตํ�า  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

(หมู่ที� 1-10 )     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ (หมู่ที� 1-10) งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ครบทุกครัวเรือน
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

126 โครงการติดตั�งไฟส่องทางสาธารณะ  - เพื�อความปลอดภัยในชีวิต จํานวนถนนสาธารณะใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 เกิดความปลอดภัยแก่ กองช่าง

(หมู่ที� 1-10)    และทรัพย์สิน ตําบล งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ผู้สัญจรไปมา

127 โครงการซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า - เพื�อความปลอดภัยในชีวิตและ -จํานวนโคมไฟฟ้าในตําบล 500,000 100,000 100,000 100,000 10 ไฟฟ้าสาธารณะสามารถ กองช่าง

/ไฟส่องทางสาธารณะ(หมู่ที� 1-10)    ทรัพย์สิน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ใช้งานได้ตามปกติ

128 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

นายคล้อย - ทะเลธรรม (หมู่ที� 7)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 7 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

129 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายไม้ค้ง -  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

บ้านนายปรีชา สมาธิ (หมู่ที� 9)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 9 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายแผ่นดิน  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

ลุม - หนองลานควาย (หมู่ที� 1)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 1 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

128 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายไสพริก  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

- นาพละ (หมู่ที� 5)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 5 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน
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ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

129 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหนอง  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

ปลักกวาง - ศาลาเอนกประสงค์     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 5 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

(หมู่ที� 5)

130 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

นายสายัณห์ - แปดเซียน (หมู่ที� 10)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 10 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

131 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลังวัด  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

ขุนสิทธิ� (หมู่ที� 10)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 10 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาย  - เพื�อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้  -ครังเรือนที�ไม่มีไฟฟ้าใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง

สุนทร (หมู่ที� 10)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 10 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

133 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  - เพื�อให้สามารถมีนํ�าประปาใช้  -ครังเรือนที�ไม่มีนํ�าประปาใช้ 100,000 1 สาย ประชาชนได้ใช้นํ�าประปา กองช่าง

หน้าโรงเรียนตรังวิทยา (หมู่ที� 7)     อย่างทั�วถึงและเพียงพอ หมู่ที� 10 งบฯ อบต. ครบทุกครัวเรือน

######### ######### 17,247,500 ########
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที�ยว) ที�มั�งคั�งและยั�งยืน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการขุกลอกเหมืองสาธารณะ  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - ระยะทาง 3,000 เมตร 280,000     1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อการ กองช่าง

บ้านต้นหว้า (หมู่ที� 1)     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง กว้าง 1 เมตร  ลึก  1 เมตร งบฯ อบต. บริโภคอุปโภคเพียงพอ

2 โครงการขุกลอกเหมืองสาธารณะ  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - ระยะทาง 1,000 เมตร 280,000     1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อการ กองช่าง

บ้านโคกกอ-หน้าท่าไทร (หมู่ที� 1)     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง กว้าง 1 เมตร  ลึก  1 เมตร งบฯ อบต. บริโภคอุปโภคเพียงพอ

3 โครงการขุดลอกคลองยางแดงพร้อม  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - พื�นที� 11 ไร่ 390,000       1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อการ กองช่าง

ทําพนังกั�นนํ�า     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง งบฯ อบต. บริโภคอุปโภคเพียงพอ

4 โครงการขุดลอกนบลานหิน (หมู่ที� 2)  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - พื�นที� 16 ไร่ 500,000       1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อการ กองช่าง

    กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง งบฯ อบต. บริโภคอุปโภคเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตประปาเพิ�มเติม  - เพื�อให้ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อ - ระยะทาง 50 เมตร 20,000       1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อการ กองช่าง

(หมู่ที� 2)     การอุปโภคบริโภคอย่าง งบฯ อบต. บริโภคอุปโภคเพียงพอ

เพียงพอ
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ผลที�คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์โครงการที�

1.2 แนวทางการพัฒนา : แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งนํ�าเพื�อการอุปโภคบริโภคและนํ�าเพื�อการเกษตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐานควบคู่การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์

งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

6 โครงการขยายเขตประปา      - เพื�อให้ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อ - ระยะทาง  800 เมตร 400,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพื�อการ กองช่าง

สายทุ่งควน - สถานีผสมเทียม การอุปโภคบริโภคอย่าง งบฯ อบต. บริโภคอุปโภคเพียงพอ

หมู่ที� 3 เพียงพอ

7 โครงการก่อสร้างทํานบกั�นนํ�าสาย  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ ก่อสร้างทํานบกั�นนํ�าจํานวน 1 300,000      1 แห่ง มีนํ�าใช้เพื�อการเกษตร กองช่าง

คลองห้วยยาง (หมู่ที� 3)     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง แห่ง งบฯ อบต. มากขึ�น

8 โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ�งพัง  - เพื�อป้องกันการพังทลายของ ผนังกันตลิ�งพัง 500,000 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้นํ�าประปา กองช่าง

บริเวณซอย 9 ถนนรักษ์จันทน์ ตลิ�ง งบฯ อบต. เพียงพอ

(หมู่ที� 3)

9 โครงการขุดลอกหนองป้อง/  - ป้องกันนํ�าท่วมขัง - พืนที� 1.5 ไร่ 380,000     1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

หนองแฟบ(หมู่ที� 4) งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม  - เพื�อแก้ไขหัญหาการ -ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ พร้อม 600,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้อย่าง กองช่าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขาดแคลนนํ�า   ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง งบฯ อบต. เพียงพอ

บ้านหนองป้อง/หนองแฟบ (หมู่ที� 4)

11 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ (หมู่ที� 4)  - ป้องกันนํ�าท่วมขัง - กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 320 500,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือน กองช่าง

เมตร งบฯ อบต. และพื�นที�การเกษตร
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

12 โครงการขุดลอกห้วยสะพานที� 1 -  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - ระยะทาง 500 เมตร 500,000       1 แห่ง มีนํ�าใช้เพื�อการเกษตร กองช่าง

บ้านไสพริก (หมู่ที� 5) งบฯ อบต. มากขึ�น

13 โครงการขุดลอกสระนํ�าหนอง  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 160 เมตร  ยาว 200 เมตร 450,000       1 แห่ง มีนํ�าไว้ใช้เพื�อการ กองช่าง

ในตราบ   พร้อมปรับปรุงถนนรอบ งบฯ อบต. อุปโภคบริโภคและเพื�อ

สระนํ�า  (หมู่ที� 6) การเกษตรตลอดปี

14 โครงการขุดลอกนบหลวง พร้อม  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 100 เมตร ยาว 300 เมตร 350,000      1 แห่ง มีนํ�าใช้เพื�อการเกษตร กองช่าง

เหมืองส่งนํ�า (หมู่ที� 6) งบฯ อบต. มากขึ�น

15 โครงการขุดลอกสระหนองบ่อ  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - จํานวน 1 แห่ง 350,000      1 แห่ง มีนํ�าใช้เพื�อการเกษตร กองช่าง

(หมู่ที� 6) งบฯ อบต. มากขึ�น

16 โครงการปรับปรุงเหมืองส่งนํ�า  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร 250,000      1 แห่ง ครัวเรือนมีนํ�าใช้เพื�อ กองช่าง

ห้วยปริง พร้อมขุดลอกร่องนํ�า     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง งบฯ อบต. การเกษตรเพิ�มขึ�น

(หมู่ที� 6)

17 โครงการเปลี�ยนท่อเมนประปา  - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ - ระยะทาง 2,000 เมตร 200,000       1 แห่ง การจ่ายนํ�าประปามี กองช่าง

วัดคงคาวดี (หมู่ที� 7)    จ่ายนํ�า งบฯ อบต. ประสิทธิภาพมากขึ�น
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

18 โครงการปรับปรุงตลิ�ง(เรียงหินใหญ่) เพื�อป้องกันการพังทลายของตลิ�ง - ระยะทาง 1,000 เมตร 500,000 1 แห่ง ตลิ�งไม่พังทลาย กองช่าง

ตั�งแต่สะพานท่าปาบถึงบ้านนางาม งบฯ อบต.

(หมู่ที� 7)

19 โครงการขุดลอกคลองนบห้วยปริง  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 30 เมตร ยาว 1,200 800,000       1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

หมู่ที� 6,8,9,10 เมตร งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

20 โครงการวางท่อเหมืองส่งนํ�า  - เพื�อให้มีทางขนส่งนํ�า - ระยะทาง 50 เมตร 120,000       1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

คลองห้วยปริง (หมู่ที� 8)    เพื�อการอุปโภค/การเกษตร งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

21 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�า  - เพื�อกักเก็บนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 60 เมตร  ยาว 100 เมตร 350,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

บ้านวังขนาน (หมู่ที� 8)   ลึก 3.50  เมตร งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

22 โครงการขุดลอกนบหลวง  - เพื�อกักเก็บนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 60 เมตร  ยาว 100 เมตร 630,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

(หมู่ที� 8-หมู่ที� 6)  งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

23 โครงการปรับปรุงเหมืองส่งนํ�าเข้านา  - เพื�อให้มีทางขนส่งนํ�า - ระยะทาง  1000 เมตร 140,000      1 แห่ง ครัวเรือนมีนํ�าใช้เพื�อ กองช่าง

บ้านเกาะตอ (หมู่ที� 8)    เพื�อการอุปโภค/การเกษตร งบฯ อบต. การเกษตรเพิ�มขึ�น
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งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

24 โครงการปรับปรุงเหมืองส่งนํ�าเข้านา  - เพื�อให้มีทางขนส่งนํ�า - ระยะทาง  1,600 เมตร 300,000       1 แห่ง ครัวเรือนมีนํ�าใช้เพื�อ กองช่าง

หมู่ที� 6,8    เพื�อการอุปโภค/การเกษตร งบฯ อบต. การเกษตรเพิ�มขึ�น

25 โครงการขุดเจาะบ่อนํ�าตื�น  - เพื�อให้มีนํ�าเพื�อการบริโภค - จํานวนบ่อนํ�าตื�น 5 บ่อ 100,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพียงพอ กองช่าง

บ้านห้วยไทร (หมู่ที� 8)    อุปโภคได้อย่างเพียงพอ งบฯ อบต.

26 โครงการวางท่อระบายนํ�าชลประทาน  - เพื�อให้มีทางขนส่งนํ�า - จํานวน 2 แห่ง  ท่อขนาดเส้น 240,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

สายนบชุม (หมู่ที� 9)    เพื�อการอุปโภค/การเกษตร ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  1  ม. งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

27 โครงการก่อสร้างเหมืองระบายนํ�า  - เพื�อให้มีทางขนส่งนํ�า - ระยะทาง 500 เมตร 650,000     1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

สายบ่อเบียด-สระนางหงส์ (หมู่ที� 9)    เพื�อการอุปโภค/การเกษตร งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

28 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - ฝายกั�นนํ�า จํานวน 1 ฝาย 380,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

สายบ่อเบียด-นบชุม (หมู่ที� 9)     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

29 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  - เพื�อให้มีนํ�าเพื�อการบริโภค - จํานวนบ่อบาดาล 1 บ่อ 300,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพียงพอ กองช่าง

บ้านบ่อหิน  (หมู่ที� 9)    อุปโภคได้อย่างเพียงพอ งบฯ อบต.

30 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  - เพื�อให้มีนํ�าเพื�อการบริโภค - จํานวนบ่อบาดาล 1 บ่อ 300,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพียงพอ กองช่าง

บ้านสระนางหงส์  (หมู่ที� 9)    อุปโภคได้อย่างเพียงพอ งบฯ อบต.

31 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  - เพื�อให้มีนํ�าเพื�อการบริโภค - จํานวนบ่อบาดาล 1 บ่อ 300,000      1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าใช้เพียงพอ กองช่าง

บ้านไม้ค้ง  (หมู่ที� 9)    อุปโภคได้อย่างเพียงพอ งบฯ อบต.

32 โครงการขุดลอกคลองห้วยพรุ หลัง  - เพื�อป้องกันนํ�าท่วมขังบ้านเรือน- กว้าง 3 เมตร  ยาว 700 เมตร 315,000      1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังบ้านเรือนและ กองช่าง

วัดขุนสิทธิ�-หลังโรงเรียนวัดขุนสิทธิ�    พื�นที�การเกษตร งบฯ อบต. พื�นที�การเกษตร

(หมู่ที� 10)

33 โครงการขุดลอกนบยางแดง  - เพื�อให้มีทางขนส่งนํ�า - กว้าง 60 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,300,000    1 แห่ง มีนํ�าเพียงพอเพื�ออุปโภค กองช่าง

(หมู่ที� 10) พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ทาง    เพื�อการอุปโภค/การเกษตร งบฯ อบต. และการเกษตร

นํ�าไหลผ่าน

34 โครงการขุดลอกนบดานหมอ  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - พื�นที� 2 ไร่ 296,000     1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

(หมู่ที� 10)     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี
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งบประมาณ(บาท)
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

35 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ - ระบบประปาผิวดิน 1 แห่ง 700,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลนนํ�า กองช่าง

(หมู่ที� 10)    ตลอดทั�งปี งบฯ อบต.

36 โครงการขุดลอกสายมาบบ่อหมอสง  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร/ - จํานวน 1 แห่ง 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

(หมู่ที� 2)     กักเก็บนํ�าใช้ช่วงหน้าแล้ง งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ ระบบประปาบาดาล 1 แห่ง 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

นางรม รามพูล พร้อมก่อสร้างระบบ    ตลอดทั�งปี (อบต.) นํ�า

ประปา (หมู่ที� 2 )

38 โครงการปรับปรุงถังประปาศาลา  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ เปลี�ยนขนาดถังประปาเป็น 500,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

เอนกประสงค์ (หมู่ที� 2)    ตลอดทั�งปี ขนาด 20 ลบ.ม. (อบต.) นํ�า

39 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ บ่อบาดาล 1 แห่ง 600,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน    ตลอดทั�งปี (อบต.) นํ�า

(หมู่ที� 3)

40 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ บ่อบาดาล 1 แห่ง 800,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน    ตลอดทั�งปี (อบต.) นํ�า

บ้านบนควน (หมู่ที� 4)
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ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

41 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง 800,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน    ตลอดทั�งปี (อบต.) นํ�า

ที�วัดโพธาราม (หมู่ที� 4)

42 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง 800,000 1 แห่ง ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน    ตลอดทั�งปี (อบต.) นํ�า

ที�วัดพระงาม (หมู่ที� 7)

43 โครงการขุดลอกเหมืองระบายนํ�า เพื�อให้สามารถระบายนํ�าได้อย่าง ระยะทาง 400 เมตร 300,000 1 แห่ง นํ�าไม่ท่วมขังในพื�นที� กองช่าง

สาธารณะ (หมู่ที� 4) สะดวก นํ�าไม่ท่วมขัง (อบต.)

44 โครงการซ่อมแซมประตูนํ�าคลอง เพื�อซ่อมแซมประตูนํ�าให้ ซ่อมแซมประตูนํ�า 1 แห่ง 100,000 ประตูนํ�าสามารถใช้งาน กองช่าง

ห้วยปริง หมู่ที� 6,9 สามารถใช้งานได้ตามปกติ (อบต.) ได้ตามปกติ

45 โครงการขุดลอกห้วยยางแดง  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 750,000 1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

(หมู่ที� 10) เมตร (อบต.) การเกษตรตลอดทั�งปี

46 โครงการขุดลอกนบปริง ต่อจาก  - เพื�อให้มีนํ�าใช้ในการเกษตร - กว้าง 30 เมตร ยาว 1,200 800,000       1 แห่ง ประชาชนมีนํ�าไว้ใช้เพื�อ กองช่าง

หมู่ที� 6,8,9 เมตร งบฯ อบต. การเกษตรตลอดทั�งปี
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

47 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1-ม.10  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ จํานวนบ่อบาดาล 10 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 10 ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

   ตลอดทั�งปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้าน นํ�า

48 โครงการขุดลอกคลองภายในตําบล - เพื�อให้สามารถระบายนํ�าได้ 10 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 นํ�าไม่ท่วมขังในพื�นที� กองช่าง

(หมู่ที� 1-10) สะดวก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้าน

49 โครงการก่อสร้างระบบประปา  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ 10 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

หมุ่บ้าน (หมู่ที� 1-10)    ตลอดทั�งปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้าน นํ�า

50 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ 10 หมู่บ้าน 1,300,000    1,300,000   1,300,000  1,300,000 10 ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

ประปาหมู่บ้านในตําบล    ตลอดทั�งปี งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน นํ�า

(หมู่ที� 1-10)

51 โครงการเปลี�ยนท่อเมนประปา  - เพื�อให้ประชาชนได้มีนํ�าใช้ จํานวนประปา 10 หมู่บ้าน 1,300,000    1,300,000   1,300,000  1,300,000 10 ประชาชนไม่ขาดแคลน กองช่าง

หมู่บ้าน (หมู่ที� 1-10)    ตลอดทั�งปี งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน นํ�า
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ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที�ยว) ที�มั�งคั�งและยั�งยืน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตโทรศัพท์บ้าน/  - เพื�อให้มีระบการสื�อสารที� - จํานวนผู้ใช้โทรศัพท์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 ประชาชนมีโทรศัพท์บ้าน กองช่าง

สาธารณะ (หมู่ที� 1-10) สะดวก รวดเร็ว และประหยัด  100 ครัวเรือน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ใช้เพื�อการสื�อสาร

2 โครงการติดตั�งระบบอินเตอร์เน็ต - เพื�อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ - พื�นที�ตําบลบ้านโพธิ� 500,000 500,000 500,000 500,000 10 ประชาชนสามารถรับรู้ สํานักงาน

ไร้สาย(Wi-Fi) ประชาชนในเขต อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง ปลัด

สะดวกรวดเร็ว
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งบประมาณ(บาท)

1.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐานควบคู่การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์

ที� โครงการ ผลที�คาดว่าจะได้รับ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อย - เพื�อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  - จํานวนผู้ได้รับการ 2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000  4 ปี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ สํานักปลัด

ทางสังคมในตําบล เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ สงเคราะห์ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สงเคราะห์ในเบื�องต้น

งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปร-เพื�อเทิดไท้องค์ราชัน โดย - ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ้าน 100,000       100,000       100,000       100,000     4 ครั�ง ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

ท้องถิ�นไทยเทิดไท้องค์ราสร้างที�อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ จํานวน 1 หลัง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ที�ดีขึ�น

3 โครงการซ่อมแซมที�อยู่อา - เพื�อซ่อมแซมที�อยู่อาศัยคน  - จํานวนปีละ 1 ครั�ง 100,000       100,000       100,000       100,000     4 ครั�ง คนพิการได้รับการ สํานักปลัด

พิการ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที�ดีขึ�น

4 โครงการส่งเสริมอาชีพคน - เพื�อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  - จํานวนคนพิการในตําบล 90,000         90,000         90,000         90,000       4 ครั�ง คนพิการได้รับการ สํานักปลัด

ครอบครัว งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที�ดีขึ�น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 -  2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ�

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนกีฬาผู้  - เพื�อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูง  - จํานวนปีละ 1 ครั�ง 80,000         80,000         80,000         80,000       4 ครั�ง คนพิการได้รับการ สํานักปลัด

คนพิการ อาย/ุคนพิการ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที�ดีขึ�น

6 โครงการตรวจเยี�ยมสุขภา - เพื�อดูแลรักษาคนพิการ/ผู้สูง  - จํานวนปีละ 1 ครั�ง 50,000         50,000         50,000         50,000       360 คนพิการ/ผู้สูงอายุได้รับ สํานักปลัด

และผู้สูงอายุถึงครัวเรือน อายุเจ็บป่วยเรื�อรังและช่วยเหลือ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ครัว การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวเองไม่ได้ เรือน ที�ดีขึ�น

7 โครงการส่งเสริมและพัฒ  - เพื�อสนับสนุนส่งเสริมองค์กร  - จํานวน  1  ครั�ง/ปี 230,000       1 ครั�ง องค์กรชุมชนในตําบล สํานักปลัด

องค์กรชุมชนสู่ชุมชนตําบชุมชนให้มีความเข้มแข็ง งบฯอบต. มีความเข้มแข็ง

8 โครงการสนับสนุนศูนย์พ ั- เพื�อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  - จํานวน  1  ศูนย์/ปี 10,000         10,000         10,000         10,000       4 ครั�ง สถาบันครอบครอบครัว สํานักปลัด

ครอบครัวตําบลบ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. มีความเข้มแข็ง

9 โครงการล้อมบ้านด้วยรั�ว  - เพื�อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  - จํานวน  1  ครั�ง/ปี 40,000         40,000         40,000         40,000       4 ครั�ง สถาบันครอบครอบครัว สํานักปลัด

ครอบครัวด้วยรัก งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. มีความเข้มแข็ง

10 โครงการครอบครัวสุขสัน - เพื�อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  - จํานวน  1  ครั�ง/ปี 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง สถาบันครอบครอบครัว สํานักปลัด

วันอาทิตย์ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. มีความเข้มแข็ง
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ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

11 โครงการคืนคนดีศรีตําบล - เพื�อส่งเสริมสนับสนุนคนทําดี  - จํานวน  1  ครั�ง/ปี 40,000         40,000         40,000         40,000       4 ครั�ง สถาบันครอบครอบครัว สํานักปลัด

คืนสู่สังคม งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. มีความเข้มแข็ง

12 โครงการประสานสัมพันธ - เพื�อส่งเสริมให้สตรีร่วมกัน  -จํานวนสตรีที�เข้าร่วม 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง สตรีมีการรรวมกลุ่มกัน สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน โครงการ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. พัฒนาชุมชน

13 โครงการพี�จูงน้องปกป้อง - เพื�อส่งเสริมให้เด็กและ  -เด็กและเยาวชนในตําบล 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง เด็กและเยาวชนได้ทํา สํานักปลัด

เยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน    งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. กิจกรรมร่วมกัน

14 ส่งเสริมสนับสนุนโครงก  - เพื�อส่งเสริมให้สถาบัน  -จํานวนครัวเรือนที�เข้าร่วม 40,000         40,000         40,000         40,000       4 ครั�ง สถาบันครอบครอบครัว สํานักปลัด

พัฒนาครอบครัว สตรี แลครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที�ดีและ    โครงการ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. มีความเข้มแข็ง

มีความเข้มแข็ง

15 โครงการสนับสนุนสหวิช - เพื�อส่งเสริมให้เด็กและ  - เด็กและเยาวชนในตําบล 10,000         10,000         10,000         10,000       4 ครั�ง เด็กและเยาวชนได้ทํา สํานักปลัด

สภาเด็กและเยาวชนในตําเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. กิจกรรมร่วมกัน

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื�อให้ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่  - ตัดแต่งเส้นทางสัญจรและ 200,000       200,000       200,000       200,000     10  -คุณภาพชีวิตของ สํานักปลัด

(หมู่ที� 1-10) ที�สาธารณะ พร้อมปลูก งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ประชาชนดีขึ�น

ไม้ดอก ไม้ประดับ

17 โครงการสนับสนุนการออ - เพื�อให้ประชาชนได้มีสุขภาพ  - จ้างครูสอนแอร์โรบิค 1 คน 200,000       200,000       200,000       200,000     10 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สํานักปลัด

กําลังกายเพื�อสุขภาพ(หมู่ที กายและใจดี  - ซื�ออุปกรณ์การเต้น งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน และสุขภาพจิตดี
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โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที�

งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

18 โครงการจัดการแข่งขันกีฬ -เพื�อให้ประชาชนได้ออกกําลัง  -ประชาชนมีสุขภาพกาย/ 200,000 200,000 200,000 200,000 4 ครั�ง  -คุณภาพชีวิตของ สํานักปลัด

ยาเสพติด กาย ห่างไกลยาเสพติด สุขภาพจิตดี งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ประชาชนดีขึ�น

 -ประชาชน/เยาวชนไม่ติดยา

19 โครงการส่งเสริมและสนั  - เพื�อให้ประชาชน/เยาวชน  -ประชาชนมีสุขภาพกาย/ 85,000         85,000         85,000         85,000       10  -คุณภาพชีวิตของ สํานักปลัด

 อุปกรณ์กีฬา (หมู่ที� 1-10)ได้ออกกําลังกาย สุขภาพจิตดี /ไม่ติดยาเสพติด งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ประชาชนดีขึ�น

20 โครงการอุดหนุนชมรมผู้  - เพื�อให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรม  - ชมรมผู้สูงอายุในตําบล 50,000         50,000         50,000         50,000       4 ครั�ง  -คุณภาพชีวิตของ สํานักปลัด

ร่วมกัน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ประชาชนดีขึ�น

21 โครงการส่งเสริมสนับสน - เพื�อสนับสนุนการออกกําลัง จํานวนสมาชิกชมรมแอโรบิค 100,000       100,000       100,000       100,000     10  -ประชาชนมีการออก สํานักปลัด

แอโรบิค (หมู่ที� 1-10) กาย งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน   กําลังกายทําให้มี

สุขภาพดี

22 โครงการสนับสนุนสวัสด ิ- เพื�อส่งเสริมสวัสดิการสังคม  - กองทุนการจัดสวัสดิการ 100,000       100,000       100,000       100,000     4 ครั�ง ประชาชนมีกองทุนจัด สํานักปลัด

ชุมชนตําบลบ้านโพธิ� ให้กับประชาชน สังคม งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. สวัสดิการในชุมชน

23 โครงการก่อสร้างลานกีฬ   - เพื�อให้มีสถานที�ออกกําลังกาย  - ประชาชนในตําบลได้ออก 900,000       900,000       900,000       900,000     10 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

(หมู่ที� ม.1-10) กําลังกายและเล่นกีฬา งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ร่างกายแข็งแรง และ

สุขภาพจิตดี

23 โครงการก่อสร้างศาลาเอน   - เพื�อให้มีสถานที�ในการทํา ศาลาเอนกประสงค์ 3 หลัง 900,000       3 ประชาชนมีสถานที� สํานักปลัด

หมู่ที� 5 , หมู่ที� 6 , หมู่ที� 10กิจกรรมร่วมกัน งบฯอบต. หลัง ในการทํากิจกรรม

ร่วมกัน
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน
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24 โครงการประกวดหมู่บ้าน - เพื�อให้ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่  - ตัดแต่งเส้นทางสัญจรและ 100,000       100,000       100,000       100,000     10  -คุณภาพชีวิตของ สํานักปลัด

และปลอดยาเสพติด ที�สาธารณะ พร้อมปลูกไม้ดอก งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ประชาชนดีขึ�น

ไม้ประดับ

25 โครงการอาสาปกป้องสถ - เพื�อปกป้องสถาบันสําคัญของ  - จํานวน 10 หมู่บ้าน 10,000         10,000         10,000         10,000       10  - ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัด

ของชาต(ิ อสป.) ชาติ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ในการปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ

26 โครงการอุดหนุนเหล่ากา  - เพื�อส่งเสริมสนับสนุนเหล่า  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 10,000         10,000         10,000         10,000       4 ครั�ง  - สํานักงานเหล่ากาชาด สํานักปลัด

จังหวัดตรัง กาชาดจังหวัดตรัง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. จังหวัดตรังได้รับการ

สนับสนุน

27 โครงการพัฒนาศักยภาพอ - เพื�อส่งเสริมสนับสนับสนุน  - จํานวน 10 หมู่บ้าน 40,000         40,000         40,000         40,000       10  - องค์กรสตรีเข้าใจ สํานักปลัด

ระดับหมู่บ้าน/ตําบล กลุ่มองค์กรสตรีระดับหมู่บ้าน/ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน บทบาทหน้าที�สามารถ

ตําบล ขับเคลื�อนงานสตรีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

28 โครงการฝึกอบรมให้ควา -เพื�อให้ผู้สูงอายุรู้จักรับประทาน ผู้สูงอายุในตําบลบ้านโพธิ� 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง ผู้สูงอายุมีสุขภาพ สํานักปลัด

อายุด้านอาหารและโภชนอาหารที�มีประโยชน์ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. แข็งแรง

29 โครงการพัฒนาคุณภาพชี  - เพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ - เด็ก และเยาวชนในตําบล 100,000       100,000       100,000       100,000     4 ครั�ง - เด็ก และเยาวชนมี สํานักปลัด

เยาวชน และครอบครัว เด็ก เยาวชน และครอบครัว บ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

30 โครงการจัดหาสิ�งอํานวยค - เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ - ทางลาด รถเข็น ราวจับ 50,000         50,000         50,000         50,000       4 ครั�ง  - คนพิการได้รับความ สํานักปลัด

ให้แก่คนพิการ คนพิการที�มาติดต่อราชการ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. สะดวกในการติดต่อ

ราชการ

31 โครงการอุดหนุนกองทุน - เพื�อสนับสนุนการจัดสวัสดิการให- กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000         50,000         50,000         50,000       4 ครั�ง  - ชุมชนได้รับการจัด สํานักปลัด

ชุมชน แก่ชุมชน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. สวัสดิการอย่างทั�วถึง
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วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับโครงการที�

งบประมาณ(บาท)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 สนับสนุนงานส่งเสริมสุข - เพื�อเพื�อเฝ้าระวังสุขภาพของ  - จํานวน 10 หมูบ้าน 60 ครั�ง 50,000         50,000         50,000         50,000       10 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สํานักปลัด

อายุ    ผู้สูงอายุ 16,000         16,000         16,000         16,000       หมู่บ้าน แข็งแรงสุขภาพจิตดี

 - ตรวจสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ 30,000         30,000         30,000         30,000       

 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต.

    ผู้สูงอายุ

 - โครงการตรวจสุขภาพที�พึงประสงค์

2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวัย - เพื�อให้ความรู้ความเข้าใจถึง  - จํานวนนักเรียนในตําบล 30,000         30,000         30,000         30,000       10 ประชาชนได้รับความรู้ สํานักปลัด

เยาวชนวัยทํางาน ภัยยาเสพตืด โรคเอดส์ เรื�องเพศ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ความเข้าใจถึงภัยยา

 - โครงการให้ความรู้เรื�องทักษะชีวิต เสพติด โรคติดต่อ และ

  เพื�อป้องกันปัญหาเรื�องเพศ เรื�องเพศ

 โรคเอดส์ และสารเสพติด

3 โครงการฝึกอบรมให้ควา -เพื�อให้ผู้สูงอายุรู้จักรับประทาน ผู้สูงอายุในตําบลบ้านโพธิ� 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง ผู้สูงอายุมีสุขภาพ สํานักปลัด

อายุด้านอาหารและโภชนอาหารที�มีประโยชน์ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. แข็งแรง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

โครงการ วัตถุประสงค์

2.2 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการสุขภาพอนามัยของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ผลที�คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ(บาท)

ที�



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

4 โครงการควบคุมป้องกันโ - เพื�อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - จํานวนหมา,แมว 1,500 ตัว 80,000 80,000 80,000 80,000 10 สามารถป้องกันและควบ สํานักปลัด

พิษสุนัขบ้า/คุมกําเนิดหมา  - เพื�อคุมการขยายพันธุ์ของ 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้าน โรคพิษสุนัขบ้า

หมา แมว งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต.

5 โครงการกําจัดและควบคุ  - เพื�อป้องกันและระงับโรคติดต่อ  - ไม่มีผู้รับเชื�อจากโรคติดต่อ 30,000         30,000         30,000         30,000       10 ไม่มีการแพร่ระบาด สํานักปลัด

และพาหะนําโรค หรือรับเชื�อน้อยลง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ของโรคติดต่อ

6 โครงการจัดซื�อเวชภัณฑ์   -เพื�อป้องกันและรักษาโรคติดต่อ  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 60,000         60,000         60,000         60,000       3 ครั�ง ไม่มีการแพร่ระบาด สํานักปลัด

อุปกรณ์สารเคมี งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ของโรคติดต่อ

7 โครงการจัดซื�อ ยา วัคซีน  - เพื�อใช้ในการป้องกันควบคุม  - จํานวนเวชภัณฑ์ 50,000         50,000         50,000         50,000       3 ครั�ง สามารถป้องกันควบคุม สํานักปลัด

อุปกรณ์ตรวจสุขภาพ/สารโรคและยาเสพติด งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. โรคและยาเสพติดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

8 โครงการส่งเสริม/สนับสน - เพื�อปลูกฝังและปรับเปลี�ยน  - ประชาชนในตําบล 50,000         50,000         50,000         50,000       3 ครั�ง ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

การเสริมสร้างสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพของ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. อนามัยสมบูรณ์และ

ประชาชน แข็งแรง

9 โครงการจัดหาตู้ยาพร้อม  -เพื�อได้มีการปฐมพยาบาลใน  - จํานวนตู้ยา พร้อม 10,000         10,000         10,000         10,000       10  - ผู้ป่วยได้รับการ สํานักปลัด

สําหรับการปฐมพยาบาลเ  เบื�องต้น เวชภัณฑ์ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ปฐมพยาบาลใน

(หมู่ที� 1-10) เบื�องต้น
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วัตถุประสงค์ที� ผลที�คาดว่าจะได้รับโครงการ

งบประมาณ(บาท)



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

10 โครงการจัดซื�อเครื�องเจาะ      เพื�อใช้ตรวจระดับนํ�าตาลใน หมู่บ้านละ 1  เครื�อง 40,000         10 มีข้อมูลเกี�ยวกับสุขภาพ สํานักปลัด

ระดับนํ�าตาลในเลือด (หมู   เลือด งบฯอบต. หมู่บ้าน ทําให้มีการเฝ้าระวัง 

ดูแลสุขภาพ
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูต - เพื�อให้ชุมชนได้ช่วยกันดูแล  - จํานวน 3 รุ่น 30 คน 50,000         50,000         50,000         50,000       4 รุ่น ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

ชุดรักษาความสงบเรียบร้  และรักษาความสงบเรียบร้อยใน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ภัยในชีวิตและทรัพย์

ในหมู่บ้าน (หมู่ที� 1-10) หมู่บ้าน/ตําบล สิน

2 โครงการส่งเสริมสนับสน - เพื�อป้องกันการแพร่ระบาด  - จํานวน 250 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 250 คน การแพร่ระบาดของยา สํานักปลัด

ประสานพลังแผ่นดิน ของยาเสพติด งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. เสพติดน้อยลงและ

หมดไปจากตําบล

3 โครงการรณรงค์ ประชาส ั-  เพื�อลดอุบัติเหตุ  - จํานวนป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 10 อุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

ให้ความรู้เรื�องกฎจราจร  - จํานวนป้ายจราจร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน

4 โครงการป้องกันอุบัติภัยท -  เพื�อลดอุบัติเหตุ  -  จํานวนครั�งอุบัติเหตุเกืด 500,000       500,000       500,000       500,000     10 จํานวนครั�งที�เกิดอุบัติ สํานักปลัด

ขึ�น งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน เหตุลดลง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

โครงการ ผลที�คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แนวทางพัฒนา : การรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ(บาท)
ที�



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

5 โครงการติดตั�งกระจกมอ  -  เพื�อลดอุบัติเหตุ  -  จํานวน 30  จุด 80,000         80,000         80,000         80,000       10 อุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

บริเวณสามแยก (หมู่ที� 1-10) งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน

6 โครงการป้องกันและแก้ไ -  เพื�อป้องกันการแพร่ระบาด  - กลุ่มเสี�ยงต่อการติดยาเสพติด 200,000       500,000       500,000       500,000     10 การแพร่ระบาดยาเสพ สํานักปลัด

ยาเสพติด ของยาเสพติด    เช่น เด็กและเยาวชน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ติดลดลง

7 ติดตั�งกล้องวงจรปิด เพื�อป้องกันการโจรกรรม และ ชุมชน/หมู่บ้าน 300,000 100,000 100,000 100,000 10 ชุมชน/หมู่บ้าน มีความ สํานักปลัด

ดูแลรักษาความปลอดภัย งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

8 โครงการจัดทําป้ายประชา -  เพื�อรณรงค์กระตุ้นสร้างจิต  - ประชาชนในพื�นที� 50,000         50,000         50,000         50,000       10 ประชาชนในพื�นที�มี สํานักปลัด

/รณรงค์การป้องกันและแ สํานึกให้เห็นถึงความสําคัญของ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการป้อง

ยาเสพติด ของยาเสพติด กันยาเสพติดไม่ให้

แพร่ระบาด

9 โครงการส่งเสริมชีวิตที�ส  -  เพื�อป้องกันการแพร่ระบาด  - กลุ่มเสี�ยงต่อการติดยาเสพติด 20,000         20,000         20,000         20,000       10 การแพร่ระบาดยาเสพ สํานักปลัด

ห่างไกลยาเสพติด ของยาเสพติด    เช่น เด็กและเยาวชน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ติดลดลง

10 โครงการก่อสร้างเหล็กกั�น -  เพื�อลดอุบัติเหตุ  -  จํานวน  4  จุด 100,000       100,000       100,000       100,000     10 อุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

ทางแยกเพื�อลดอุบัติเหตุ (หมู่ที� 1-10) งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

11 โครงการก่อสร้างราวกันต   -  เพื�อลดอุบัติเหตุ  -  จํานวน  3  จุด 20,000 20,000 20,000 20,000 10 อุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

 (หมู่ที� 1- 10) งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน
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ที� โครงการ

งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาช ี- เพื�อพัฒนาการบริหารจัดการ จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 100,000       100,000       100,000       100,000     10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

กลุ่มสตรี และเยาวชน(หมู  กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

2 โครงการส่งเสริมเกษตรก - เพื�อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการ เกษตรกรผู้ปลูกพืชเลี�ยงสัตว์ 100,000       100,000       100,000       100,000     10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

เลี�ยงสัตว์ (หมู่ที� 1-10) เกษตร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

 - เพื�อเพิ�มรายได้

3 โครงการจัดซื�อพันธุ์พืช-พ - เพื�อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการ เกษตรกรผู้ปลูกพืชเลี�ยงสัตว์ 70,000         70,000         70,000         70,000       10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

 (หมู่ที� 1-10) เกษตร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

 - เพื�อเพิ�มรายได้

4 โครงการส่งเสริมสนับสน - เพื�อส่งเสริมสนับสนุนเงินทุน จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

เงินทุนหมุนเวียนให้กับกลหมุนเวียน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

อาชีพเสริม/หลัก (หมู่ที� 1  - เพื�อพัฒนาอาชีพ

 - เพื�อเพิ�มรายได้

5 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ -  เพื�อพัฒนากิจกรรมของศูนย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 50,000         50,000         50,000         50,000       1 ศูนย์ ศูนย์มีประสิทธิภาพใน สํานักปลัด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เกษตร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. การปฏิบัติงานมากขึ�น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

2.4 แนวทางพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

งบประมาณ(บาท)
วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

6 ส่งเสริมสนับสนุนโครงก  -  เพื�อให้สมาชิกลุ่มมีรายได้เพิ�ม จํานวนสมาชิกกลุ่ม 50,000         10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

ในกะชัง (หมู่ที� 1-10) ลดรายจ่าย งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

7 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผล ิ-  เพื�อให้สมาชิกลุ่มมีรายได้เพิ�ม จํานวนสมาชิกกลุ่ม 30,000         1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

ดอกไม้จันทน์ (หมู่ที� 6) ลดรายจ่าย งบฯอบต. แข็ง พึ�งตนเองได้ 

8 โครงการศึกษาดูงาน อสม   -  เพื�อให้ผู้นําชุมชน  กลุ่มอาชีพ จํานวน 80 คน 100,000       80 คน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

 กลุ่มแม่บ้าน และผู้นําใน กลุ่มแม่บ้าน และ อสม. ศึกษา งบฯอบต. ที�ดีขึ�น

ดูงาน

9 ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะ -  เพื�อพัฒนาการบริหารจัดการ จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 100,000       10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

(หมู่ที� 1-10) กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

10 โครงการกลุ่มผลิตนํ�าดื�ม  -  เพื�อสมาชิกกลุ่มมีรายได้ จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 200,000       10  ประชาชนในหมู่บ้าน สํานักปลัด

(หมู่ที�1-10) งบฯอบต. หมู่บ้าน ตําบล/มีนํ�าดื�มนํ�าใช้

ราคาถูก

11 โครงการขุด/เจาะบ่อนํ�าตื�น    - เพื�อให้มีนํ�าดื�มในหมู่บ้าน/ตําบล  - จํานวน 10  บ่อ 15,000         10 กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

ผลิตนํ�าดื�มให้กับกลุ่มผลิตในราคาถูก และเพียงพอ งบฯอบต. หมู่บ้าน แข็ง พึ�งตนเองได้ 

 (หมู่ที� 1-10)
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งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ที� โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

12 โครงการสนับสนุนส่งเสร ิ-  เพื�อสมาชิกกลุ่มมีรายได้ จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 150,000       1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

กลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง งบฯอบต. แข็ง พึ�งตนเองได้ 

(หมู่ที� 8)

13 โครงการสนับสนุนส่งเสร ิ-  เพื�อสมาชิกกลุ่มมีรายได้ จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 50,000         1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

กลุ่มผสมปุ๋ยชีวภาพ (หมู่ที� 6) งบฯอบต. แข็ง พึ�งตนเองได้ 

14 โครงการสนับสนุนส่งเสร ิ-  เพื�อสมาชิกกลุ่มมีรายได้ จํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 50,000         1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักปลัด

กลุ่มผสมปุ๋ยชีวภาพ (หมู่ที� 9) งบฯอบต. แข็ง พึ�งตนเองได้ 

15 สนับสนุนโครงการจัดตั�ง  - เพื�อให้ประชาชนมีการออม  - จํานวนสมาชิกกลุ่ม 50,000         50,000         50,000         50,000       10 ประชาชนได้ซื�อสินค้า สํานักปลัด

หมู่บ้าน (หมู่ที� 1-10)  - เพื�อให้ประชาชนได้ซื�อสินค้า งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ราคาถูก

ราคาถูก

16 จัดตั�งกลุ่มผสมอาหารสัตว   - เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนมี กลุ่มอาชีพผสมอาหารสัตว์ 50,000         50,000         50,000         50,000       1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพมีความเข้ม สํานักงาน

รายได้เพิ�มขึ�น งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. แข็ง พึ�งตนเองได้ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที�



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการศึกษาดูงานบุคล  - เพื�อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  - ผู้บริหาร สมาชิกสภา 500,000       500,000       500,000       500,000     4 ครั�ง บุคลากรมีความรู้ความ สํานักปลัด

และพนักงาน อบต. มีความรู้ พนักงาน อบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. เข้าใจในการปฏิบัติงาน

ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ�มขึ�น

เพิ�มขึ�น

2 โครงการจัดวางผังเมืองรว - เพื�อจัดวางผังเมืองในตําบล  - บุคลากรในหน่วยงาน 50,000         50,000         50,000         50,000       4 ครั�ง มีการวางผังเมืองเพื�อ ส่วนโยธา

งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. กําหนดการใช้

ประโยชน์ในพื�นที�

3 โครงการสร้างราชการไท  - เพื�อให้ระบบราชการมีความ ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตําบล 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง ระบบราชการมีความ สํานักปลัด

โปร่งใส งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. โปร่งใส

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบ - เพื�อพัฒนาบุคลากรของอบต.  - บุคลากรในหน่วยงาน 20,000         20,000         20,000         20,000       4 ครั�ง บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ให้มีความรู้ความสามารถในงาน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ความรู้ความสามารถที�

ที�เกี�ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน
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งบประมาณ(บาท)

2.5 แนวทางพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที�

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสน - เพิ�มประสิทธิภาพในการจัด  - จํานวน  2,000  ครัวเรือน 50,000         50,000         50,000         50,000       4 ครั�ง ข้อมูลจปฐ.มีความถูก สํานักปลัด

การจัดเก็บข้อมูลจปฐ. เก็บข้อมูล งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ต้อง

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลครัว - เพื�อทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ  - จํานวน 2,300  ครัวเรือน 60,000         60,000         60,000         60,000       4 ครั�ง  -ได้ข้อมูลในการบริหาร สํานักปลัด

หมู่บ้าน  - ใช้ประกอบในการบริหาร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. จัดการที�ชัดเจน

พัฒนา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการให้เงินสงเคราะห - ช่วยเหลือนักเรียนยากจนใน  -นักเรียนในตําบลบ้านโพธิ� 100,000 100,000 100,000 100,000 4 ครั�ง ผู้ยากไร้ในตําบลได้รับ สํานักปลัด

ตําบล งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. การช่วยเหลือให้ได้

รับการศึกษา

2 โครงการจัดซื�อจัดหาสื�อก - เพื�อสนับสนุนสื�อการเรียนการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล 500,000 500,000       500,000       500,000     1 ศูนย์ สถานศึกษามีสื�อการ กองการ

สอน และอุปกรณ์การเรีย สอนและอุปกรณ์การเรียนการ บ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. เรียนการสอน และ ศึกษา ฯ

ให้กับ ศพด. สอน อุปกรณ์การเรียนการ

สอนที�มีคุณภาพ

3 โครงการอาหารกลางวัน  - เพื�อลดภาวะการขาดสาร เด็กนักเรียนในตําบล 403,200       403,200       403,200       403,200     3 รร. เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการ

อาหารในกลุ่มนักเรียน บ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. 1 ศูนย์ ร่างกายแข็งแรง ศึกษา ฯ

4 โครงการอาหารเสริม(นม  - เพื�อให้เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนในตําบล 141,120 141,120 141,120 141,120 4 ครั�ง เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการ

อาหารเสริม บ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ร่างกายแข็งแรง ศึกษา ฯ
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด ็- เพื�อให้เด็กนักเรียนตระหนัก เด็กนักเรียนในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 4 ครั�ง  -เด็กนักเรียนรู้จัก กองการ

ถึงความสําคัญ และรู้จักหน้าที� บ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หน้าที� เป็นคนดีมี ศึกษา ฯ

คุณธรรม

6 สนับสนุนโครงการกิจกร  - เพื�อส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน จํานวนนักเรียน ร.ร.วัดขุน 200,000 200,000 200,000 200,000 3 รร.  -นักเรียนได้ทํากิจกรรม กองการ

 เช่น วันเด็ก วันแข่งขันกีฬา  ฯลฯ สิทธิ� ร.ร.วัดโพธาราม ร.ร. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. 1 ศูนย์ ศึกษา ฯ

บ้านห้วยไทร ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

7 โครงการส่งเสริมอนามัยส ิเพื�อให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม  - จํานวน 3 โรงเรียน/ 60,000         60,000         60,000         60,000       3 รร.  - เด็กมีสุขภาพจิตที�ดี กองการ

ในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเดท็ี�ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. 1 ศูนย์ ศึกษา ฯ

8 โครงการจัดซื�อและสร้างส - เพื�อให้เด็กมีสถานที�และอุกรณ์    - จํานวนเด็กในศูนย์พัฒนา 100,000       100,000       100,000       100,000     4 ครั�ง เด็กมีที�เล่นและส่งเสริม กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื�องเล่น เด็กเล็ก งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. พัฒนาการเด็ก ศึกษา ฯ

9 โครงการจัดการศึกษาศูน    - เพื�อพัฒนาศักยภาพในการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบล 80,000         80,000         80,000         80,000       4 ครั�ง การเรียนรู้จากศูนย์ กองการ

เรียนรู้ชุมชน จัดการศึกษา บ้านโพธิ� งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. การเรียนชุมชน ศึกษา ฯ

10 โครงการอุดหนุนเครื�องด    - เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา วงดนตรีสากลของเยาวชน 100,000       100,000       100,000       100,000     4 ครั�ง เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง กองการ

ว่างให้เป็นประโยชน์ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ให้เป็นประโยชน์ ศึกษา ฯ
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ศพด.อบต.บ้านโพธิ� 10,000 10,000 10,000 10,000 4 ครั�ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความสะอาดเป็นระเบียบ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะอาด เป็น ศึกษา ฯ

เรียบร้อย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั�ง ระเบียบ

12 โครงการติดตั�งโทรศัพท์แเพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.อบต.บ้านโพธิ� 10,000 10,000 10,000 10,000 4 ครั�ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการ

อินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนมีระบบการติดต่อสื�อสารที�สะดวก มีโทรศัพท์และ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระบบการติดต่อสื�อสารที ศึกษา ฯ

และรวดเร็ว อินเตอร์เน็ต สะดวกและรวดเร็ว

13 โครงการจัดทําป้ายประชาเพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 4 ครั�ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการ

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานของ จํานวน 2 ป้าย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ป้ายประชาสัมพันธ์ ศึกษา ฯ

ครูและเด็กนักเรียน ผลงานของครูและเด็ก

นักเรียน

14 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒ1. เพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- 300,000 300,000 300,000 300,000 4 ครั�ง 1. ทําให้ ศพด.มีบรรยา กองการ

อบต.บ้านโพธิ� มีบรรยากาศเอื�อต่อการเรียนรู้ อบต.บ้านโพธิ� (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กาศเอื�อต่อการเรียนรู้ ศึกษา ฯ

2. เพื�อให้การบริหารจัดการ 2. ทําให้การบริหารจัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เกิด การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

15 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์สํ 1. เพื�อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครุภัณฑ์สํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 4 ครั�ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี กองการ

มีครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครุภัณฑ์สํานักงาน ศึกษา ฯ

ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล สําหรับใช้ในการปฏิบัติ

เด็กอย่างเพียงพอ งานของครูผู้ดูแลเด็ก

อย่างเพียงพอ

16 โครงการผลิตสื�อและนวัตเพื�อพัฒนาสื�อในการนําไปจัด ร้อยละ 80 ของครูผู้ดูแลเด็ก 4,000 4,000 4,000 4,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนได้รับการ กองการ

ทางการศึกษา การสอนให้มีคุณภาพ เข้าร่วมโครงการผลิตสื�อ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พัฒนาความรู้ความ ศึกษา ฯ

สามารถอย่างต่อเนื�อง

17 โครงการพัฒนาครู เพื�อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ ร้อยละ 100 ของครูผู้ดูแลเด็ก 9,000 9,000 9,000 9,000 4 ครั�ง ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ กองการ

พัฒนาความรู้ความสามารถและ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พัฒนาความรู้ความ ศึกษา ฯ

ความสามารถ และได้รับการ สามารถและ

พัฒนาอย่างต่อเนื�อง อย่างต่อเนื�อง

18 โครงการนิเทศภายใน เพื�อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ ร้อยละ 100 ของครูผู้ดูแลเด็ก 2,000 2,000 2,000 2,000 4 ครั�ง ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ กองการ

พัฒนาด้านวิชาการและได้รับการ เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พัฒนาด้านวิชาการและ ศึกษา ฯ

นิเทศในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ได้รับการนิเทศในการ

ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหา ปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้

ลุล่วงไปด้วยดี คําปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาลุล่วงไปด้วยดี
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

19 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรเีพื�อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนได้เรียนรู้สิ�ง กองการ

นอกสถานที� เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใหม่ ๆ นอกสถานที� ศึกษา ฯ

จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที�

20 โครงการส่งเสริมภาษาอัง1. เพื�อให้นักเรียนทุกคนสามารถ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 4 ครั�ง นักเรียน ศพด.สามารถ กองการ

ขั�นพื�นฐาน สนทนาภาษาอังกฤษเบื�องต้นได้ ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สนทนาภาษาอังกฤษ ศึกษา ฯ

2. เพื�อเป็นพื�นฐานในการเรียน เบื�องต้นได้

ภาษาอังกฤษในชั�นสูงขึ�น

21 โครงการหนูน้อยเล่าข่าวเ 1. เพื�อให้เด็กนักเรียนกล้าแสดง ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 3,000 3,000 3,000 3,000 4 ปี 1. เด็กนักเรียนกล้า กองการ

ออก ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แสดงออก ศึกษา ฯ

2. เพื�อให้เด็กนักเรียนมีภาวะ 2. เด็กนักเรียนมีภาวะ

ความเป็นผู้นํา ความเป็นผู้นํามากขึ�น

22 โครงการหนูน้อยก้าวสู่อา1. เพื�อให้เด็กนักเรียนกล้าแสดง ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 4 ครั�ง 1. เด็กนักเรียนกล้า กองการ

ออก ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แสดงออก ศึกษา ฯ

2. เพื�อให้เด็กนักเรียนมีภาวะ 2. เด็กนักเรียนมีภาวะ

เป็นผู้นํา ความเป็นผู้นํามากขึ�น
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23 โครงการเด็กดีมาเช้า เพื�อให้เด็กนักเรียนมีความ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน - - - - 4 ครั�ง เด็กนักเรียนมีความ กองการ

กระตือรือร้นในการมา ศพด. ได้เข้าร่วมโครงการ กระตือรือร้นที�จะมา ศึกษา ฯ

เป็นคนแรกๆ ของทุกๆ วัน เรียนเป็นคนแรกๆ 

ของทุกวัน

24 โครงการวิจัยชั�นเรียน เพื�อให้ทราบถึงปัญหาและ ศพด.บ้านโพธิ� - - - - 4 ครั�ง เด็กนักเรียนได้รับการ กองการ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา มีการวิจัยชั�นเรียน แก้ปัญหาพฤติกรรมที� ศึกษา ฯ

ไม่เหมาะสม

25 โครงการสร้างสรรค์ปั�นแ เพื�อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั�ง ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนมีพัฒนา กองการ

4 ด้าน ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การครบทั�ง 4 ด้าน ศึกษา ฯ

26 โครงการหนูน้อยแอโรบิคส่งเสริมให้นักเรียนเคลื�อนไหว ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 3 ปี เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการ

กล้ามเนื�อเป็นไปตามทักษะและ ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พลานามัยที�ดี ศึกษา ฯ

จังหวะดนตรีได้ถูกต้อง

27 โครงการออมวันนิดชีวิตสเพื�อให้เด็กนักเรียนได้รับการ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 3 ปี เด็กนักเรียนรู้จัก กองการ

ส่งเสริมให้รักการออม และรู้จัก ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประหยัดและรักการ ศึกษา ฯ

ประหยัดและออมตั�งแต่เด็ก ออม
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28 โครงการจัดกิจกรรมวันไ เพื�อให้เด็กนักเรียนระลึกถึง ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนระลึกถึง กองการ

พระคุณของครู ประทับใจ และ ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พระคุณของครู และเกิด ศึกษา ฯ

เกิดทัศนคติที�ดีต่อครู ทัศนคติที�ดีต่อครู

29 โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ เพื�อให้เด็กนักเรียนได้รับการ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนได้รับการ กองการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พัฒนาคุณธรรม ศึกษา ฯ

จริยธรรมมากขึ�น

30 โครงการหนูน้อยรู้รักษ์ ปเพื�อพัฒนาเด็กด้านร่างกาย ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 2,300 2,300 2,300 2,300 4 ครั�ง เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที�ดี กองการ

พอเพียง อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา ฯ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

31 โครงการส่งเสริมประชาธเิพื�อจัดกิจกรรมส่งเสริมความ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการ

เป็นประชาธิปไตย ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความเข้าใจเกี�ยวกับ ศึกษา ฯ

ประชาธิปไตย

32 โครงการหนูน้อยมารยาทเพื�อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักและ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 3,000 3,000 3,000 3,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนปฏิบัติตน กองการ

สืบสานวัฒนธรรมไทย เข้าใจในการปฏิบัติตนตาม ที�เข้าร่วมโครงการประพฤติ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตามมารยาทไทยได้ ศึกษา ฯ

มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย อย่างถูกต้อง

ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
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33 โครงการสิ�งแวดล้อมกับกเพื�อให้เด็กนักเรียนรู้จักอนุรักษ์ ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 4 ครั�ง เด็กนักเรียนรู้จักอนุรักษ์ กองการ

สู่พัฒนาการเด็กปฐมวัย และพัฒนาสิ�งแวดล้อมให้ยั�งยืน ได้เข้าร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และพัฒนาสิ�งแวดล้อม ศึกษา ฯ

34 โครงการประชุมผู้ปกครอเพื�อให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ครั�ง ผู้ปกครอง คณะกรรม กองการ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเข้าใจ คณะกรรมการบริหาร ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การบริหาร ศพด. ครูผู้ ศึกษา ฯ

ในการพัฒนางาน และครูผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วม ดูแลเด็กมีความเข้าใจ

โครงการ กัน

35 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกคเพื�อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ครั�ง ผู้ปกครองมีความเข้าใจ กองการ

ใหม่ และเข้าใจถึงหลักการ ปรัชญาฯ คณะกรรมการบริหาร ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกี�ยวกับแนวทางและ ศึกษา ฯ

เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับ และครูผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วม ระเบียบในการจัดการ

เด็กปฐมวัยฯ โครงการ เรียนการสอนของ 

ศพด.

36 โครงการพลังครอบครัวมี เพื�อสร้างความสัมพันธ์อันดี ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ครั�ง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ กองการ

กิจกรรมของหน่วยงาน/ชุ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหาร ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อันดีระหว่าง ศพด.กับ ศึกษา ฯ

กับหน่วยงาน/ชุมชน และครูผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วม หน่วยงาน/ชุมชน

โครงการ
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37 โครงการเยี�ยมบ้านเด็ก เพื�อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้เยี�ยมบ้านเด็ก 2,000 2,000 2,000 2,000 4 ครั�ง สร้างความสัมพันธ์กับ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ จํานวน 1 ครั�ง/ปีการศึกษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชุมชนและนําข้อมูลที� ศึกษา ฯ

ผู้ปกครอง ได้มาประกอบการจัด

การเรียนการสอน

38 โครงการประชาสัมพันธ์กเพื�อให้ผู้ปกครองและชุมชน จัดทําวารสารหรือจดหมาย 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ปี ผู้ปกครองและชุมชนได้ กองการ

งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ทราบเกี�ยวกับการดําเนินงาน ข่าวและเอกสารประสัมพันธ์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทราบถึงการดําเนินงาน ศึกษา ฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดําเนินงานอย่างน้อยปี ของ ศพด.

ละ 1 ครั�ง

39 โครงการสนับสนุนค่าพา เพื�อจ่ายเป็นค่านําส่งเด็กนักเรียน ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียน 720 720 720 720 4 ปี เด็กนักเรียนได้รับ กองการ

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒน  ไปสถานพยาบาลเมื�อยามฉุกเฉิน ได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการและความช่วย ศึกษา ฯ

ไปสถานพยาบาล นําส่งไปสถานพยาบาล เหลือในยามฉุกเฉิน

40 โครงการประกันอุบัติเหตุเพื�อให้เด็กนักเรียนได้รับความ ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียน 7,200 7,200 7,200 7,200 4 ปี เด็กนักเรียนได้รับความ กองการ

คุ้มครองเมื�อได้รับอุบัติเหตุต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการประกัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุ้มครองเมื�อได้รับ ศึกษา ฯ

อุบัติเหตุต่าง ๆ
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41 โครงการส่งเสริมสุขภาพอเพื�อขจัดปัญหาสุขภาพของ ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ปี ปัญหาสุขภาพของเด็ก กองการ

ของนักเรียน เด็กนักเรียน ได้แก่ โรคเหา ได้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) นักเรียนลดลง ศึกษา ฯ

โรคหวัด โรคผิวหนัง เป็นต้น อนามัยที�ดี

42 โครงการส่งเสริมทันตสุขเพื�อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟัน ร้อยละ 90 ของเด็กที�แปรงฟัน 5,000 5,000 5,000 5,000 4 ปี เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการ

เด็กปฐมวัยยิ�มสดใส ห่างไสะอาดและรู้จักวิธีการแปรงฟัน หลังรับประทานอาหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ฟันสะอาดและรู้จักวิธี ศึกษา ฯ

ที�ถูกต้อง การแปรงฟันที�ถูกต้อง

43 โครงการส่งเสริมสติปัญญเพื�อส่งเสริมสติปัญญาและความ เด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต. 21,050 21,050 21,050 21,050 4 ปี เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการ

ฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย บ้านโพธิ� (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้าน IQ และ EQ ดีขึ�น ศึกษา ฯ

44 โครงการส่งเสริมพัฒนาก  เพื�อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี เด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต. 42,000 42,000 42,000 42,000 4 ปี เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการ

ขยายสมอง ด้วยสื�อสร้างสพัฒนาการที�เหมาะสมตามวัย บ้านโพธิ� (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที�เหมาะสมตามวัย ศึกษา ฯ

45 โครงการศิลปะเพื�อส่งเสรเิพื�อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนา เด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต. 33,000 33,000 33,000 33,000 4 ปี เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการ

และฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย การทั�ง 4 ด้านให้เด็กปฐมวัย บ้านโพธิ� (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที�เหมาะสมตามวัย ศึกษา ฯ

46 โครงการสอนลูกบริโภคอสร้างนิสัยในการบริโภคอาหาร เด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต. 29,000 29,000 29,000 29,000 4 ปี เด็กปฐมวัยได้บริโภค กองการ

ประโยชน์ส่งเสริมพัฒนา   ให้กับเด็กปฐมวัย บ้านโพธิ� (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาหารที�มีประโยชน์ ศึกษา ฯ
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ(บาท)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้งความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.8 แนวทางพัฒนา : การเพิ�มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างที�อ่านห  - เพื�อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่ ที�อ่านหนังสือพิมพ์ 10  แห่ง 584,000       584,000       584,000       584,000     10 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สํานักปลัด

ประจําหมู่บ้านพร้อมหนังทันเหตุการณ์ หนังสือพิมพ์แห่งละ 2 ฉบับ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ข่าวสารรู้ทันเหตุการณ์

แห่งละ 2 ฉบับ

2 โครงการก่อสร้างศูนย์อิน  - เพื�อให้ประชาชนได้รับรู้  - จํานวน 1 แห่ง 550,000       1 แห่ง  - ประชาชนได้รับรู้ข่าว สํานักปลัด

ตําบล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว งบฯอบต. สารได้รวดเร็วขึ�น

3 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อ -เพื�อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล  - จํานวนผู้ใช้บริการ 100,000       50,000         50,000         50,000       4 ครั�ง จํานวนผู้ใช้บริการเพิ�ม สํานักปลัด

พร้อมจัดซื�ออุปกรณ์ ข่าวสาร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ขึ�น

4 โครงการก่อสร้างหอกระจ -เพื�อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล  - จํานวน 10 แห่ง 100,000       100,000       100,000       100,000     10  - ประชาชนได้รับรู้ สํานักปลัด

(หมู่ที� 1-10) ข่าวสาร งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร

5 โครงการซ่อมแซมหอกระ - เพื�อให้ประชาชนได้รับข้อมูล จํานวน 10 แห่ง 100,000       100,000       100,000       100,000     10  - ประชาชนได้รับรู้ สํานักปลัด

เสียงตามสาย (หมู่ที� 1-10)ได้ทั�วถึง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
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งบประมาณ(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

วัตถุประสงค์ ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ  - เพื�อส่งเสริมรณรงค์การปกครอง  - จํานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั�ง 300,000      50,000        50,000       50,000      10 ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

เลือกตั�ง/เลือกตั�งซ่อมทุกระดับ ในระบบประชาธิปไตย ในตําบล/ผู้สมัครรับเลือกตั�ง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน การเลือกตั�งทุกระดับ

2 โครงการจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์  - เพื�อให้ประชาชนได้เข้าใจใน  - จํานวนประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 10 ประชาชนมีความเข้าใจ สํานักปลัด

เกี�ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต. กิจการและขั�นตอนการให้บริการ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ในกิจการของอบต.และ

ขั�นตอนการบริการ

มากขึ�น

3 โครงการอบต.เคลื�อนที�  - เพื�อลดขั�นตอนการให้บริการ จํานวน 10 หมู่บ้าน 100,000      100,000      100,000     100,000    10 ประชาชนได้รับบริการ สํานักปลัด

   ประชาชน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน อย่างรวดเร็ว และเพื�อ

 - เพื�อรับทราบปัญหา/ความต้อง รับทราบปัญหา/ความ

   การในพื�นที� ต้องการในพื�นที�
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3.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์ที�
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 -  2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ�

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

4 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน  - เพื�อจัดทําแผนชุมชน  - จํานวน 10 หมู่บ้าน 10,000        10,000        10,000       10,000      10  - ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัด

ชุมชน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ในการวางแผนชุมชน
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ นํ�ามัน  -เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนของ  - ผู้ประสบสาธารณภัย 200,000      200,000      200,000     200,000    10 ผู้ประสบภัยได้รับความ สํานักปลัด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยในเบื�องต้น งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ช่วยเหลืออย่างทันท่วง

ที

2 โครงการจัดซื�อรถบรรทุกนํ�า  -เพื�อแก้ปัญหาขาดแคลนนํ�าหน้า  - รถบรรทุกนํ�าเอนกประสงค์ 2,190,000   1 คัน บรรเทาความเดือดร้อน สํานักปลัด

เอนกประสงค์ แล้ง จํานวน 1 คัน งบฯอบต. เนื�องจากขาดแคลนนํ�า

3 อุดหนุนโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ  - เพื�อให้ประชาชนได้รับการ  - จํานวน 10 หมู่บ้าน ที�ได้ 20,000        20,000        20,000       20,000      10 ลดความเสี�ยงภัยในชีวิต สํานักปลัด

และรักษาความสงบเรียบร้อยใน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ รับความปลอดภัยในชีวิต งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน และทรัพย์สิน

หมู่บ้าน ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

4 อุดหนุนศูนย์อปพร.ตําบลบ้านโพธิ�  - เพื�อให้ประชาชนได้รับการ  - จํานวน 10 หมู่บ้านที�ได้รับ 100,000      100,000      100,000     100,000    10 ประชาชนในตําบลและ สํานักปลัด

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ความปลอดภัยในชีวิตและ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน ตําบลใกล้เคียงมีความ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

5 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.  - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ  - อปพร .จํานวน 10 หมู่บ้าน 100,000      100,000      100,000     100,000    10 การป้องกันและบรรเทา สํานักปลัด

อปพร.ในการป้องกันและบรรเทา งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. หมู่บ้าน สาธารณภัยมีประสิท

ภัยสาธารณะ ธิภาพมากขึ�น
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โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

3.2 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

วัตถุประสงค์ที�
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

6 โครงการจัดซื�อเรือ พร้อมเครื�องยนต์  - เพื�อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย -เรือพร้อมเครื�องยนต์  จํานวน 800,000      2 ลํา ประชาชนที�ประสบอุทก สํานักปลัด

จํานวน 2  ลํา     2  ลํา งบฯอบต. ภัยได้รับการช่วยเหลือ
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โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับที� วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื�อวัสด/ุครุภัณฑ์  - เพื�อให้การปฏิบัติงานมีความ  - ซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ ,โต๊ะ 500,000      500,000      500,000     500,000    4 ปี การปฏิบัติงานมีความ สํานักปลัด

สําหรับสํานักงาน/ห้องประชุม สะดวกรวดเร็ว  เก้าอี�  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. สะดวกรวดเร็ว

2 โครงการซ่อมแซมเครื�องมือ  - เพื�อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซ่อมแซมเครื�องมือเครื�องใช้ 20,000        20,000        20,000       20,000      4 ปี การปฏิบัติงานมีประสิท สํานักปลัด

เครื�องใช้สํานักงาน สํานักงาน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ธิภาพมากยิ�งขึ�น

3 โครงการจัดซื�อวัสด/ุครุภัณฑ์  -เพื�อให้มีเครื�องใช้ไว้บริการ  - วัสด/ุครุภัณฑ์งานบ้าน 30,000        30,000        30,000       30,000      4 ปี มีอุปกรณ์เครื�องใช้ สํานักปลัด

งานบ้านงานครัว งานครัว งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. สําหรับบริการประชาชน

4 โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  -เพื�อจัดเก็บเอกสารให้มีความ  - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6,000          6,000          6,000         6,000        4 ปี เอกสารมีความเป็น สํานักปลัด

เป็นระเบียบ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ระเบียบ

5 โครงการจัดซื�อเครื�องขยายเสียง   -เพื�อใช้ในกิจการของอบต. และ  - เครื�องขยายเสียง จํานวน 30,000        1 เครื�อง การปฏิบัติงานมีประสิท สํานักปลัด

งานกิจกรรมของหมู่บ้าน 1 เครื�อง งบฯอบต. ธิภาพมากยิ�งขึ�น
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับที�

3.3 แนวทางพัฒนา : พัฒนระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

6 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์  - เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการ  - เครื�องคอมพิวเตอร์ พร้อม 30,000        30,000        30,000       30,000      4 เครื�อง การปฏิบัติงานมีประสิท สํานักปลัด

พร้อมเครื�องสํารองไฟ ปฏิบัติงาน เครื�องสํารองไฟ งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ธิภาพมากยิ�งขึ�น

7 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้  - ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที�ทํา 300,000      300,000      300,000     300,000    4 ครั�ง การให้บริการมีประสิทธิ สํานักปลัด

ที�ทําการ อบต. บริการแก่ประชาชน การ อบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

8 โครงการก่อสร้างอาคารที�ทําการ  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้  - จํานวนอาคาร 1 หลัง 5,000,000   1 หลัง การให้บริการมีประสิทธิ สํานักปลัด

อบต. บริการแก่ประชาชน งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  -เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้  -  จํานวน  1  หลัง 100,000      1 หลัง การให้บริการมีประสิทธิ สํานักปลัด

บริการแก่ประชาชน งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

10 โครงการจัดทํา/ปรับปรุง  - เพื�อใช้ในการจัดเก็บรายได้  - จํานวนผู้เสียภาษีเพิ�มขึ�น 1,200,000   200,000      200,000     200,000    4 ครั�ง รายได้เพิ�มขึ�น การให้ กองคลัง

แผนที�ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. บริการสาธารณะทั�วถึง

มากขึ�น

11 โครงการพัฒนาจังหวัด   ด้าน  - เพื�อรองรับการขับเคลื�อนด้าน  - จํานวน 1 โครงการ 20,000        1 ครั�ง มีการขับเคลื�อนงานด้าน สํานักปลัด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ งบฯอบต. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

นวัตถกรรม นวัตถกรรม และนวัตถกรรมในระดับ

จังหวัด
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ที� วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

12 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  -เพื�อการบริหารจัดการที�มี  -วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การใช้ 15,000        15,000        15,000       15,000      3 ครั�ง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ สํานักปลัด

การจัดซื�อจัดจ้างของอบต. ประสิทธิภาพ งานในศูนย์การจัดซื�อจัดจ้าง งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

ระดับอําเภอ

13 โครงการจัดซื�อวัสด/ุครุภัณฑ์  - เพื�อใช้ในกิจการประปา ท่อ ซัมเมอร์ส กาว ฯลฯ 150,000      150,000      150,000     150,000    3 ปี การให้บริการประปามี กองช่าง

กิจการประปา งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

14 จัดซื�อเครื�องมือสํารวจ  - เพื�อความถูกต้องในการปฏิบัติ  -  จํานวน 1  ชุด 200,000      1 ชุด การสํารวจมีความถูกต้อง กองช่าง

หน้าที�งานช่าง งบฯอบต. แม่นยํา

15 โครงการปรับปรุงภายในสํานักงาน  -  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ  -  ปรับปรุงภายในสํานักงาน 300,000      1 ครั�ง การให้บริการมีประสิทธิ สํานักปลัด

ในบริการแก่ประชาชน งบฯอบต. ภาพมากขึ�น

16 โครงการจัดซื�อที�ดินสร้างที�ทําการ  -  เพื�อสร้างอาคารที�ทําการ อบต.  -  จํานวน 4 ไร่ 5,000,000   1 แปลง การบริหารจัดการมี สํานักปลัด

งบฯอบต. ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

17 โครงการปักหลักเขตพื�นที� อบต.  -  เพื�อปักหลักเขตในตําบล  -  เขตพื�นที� อบต. 80,000        1 ครั�ง ทําให้มีแนวเขตตําบลที� กองช่าง

งบฯอบต. ถูกต้องและชัดเจน
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

18 โครงการจัดซื�อเครื�องหาพิกัดสัญญาณ เพื�อใช้ในการสํารวจ หาค่าพิกัด จํานวน 1 เครื�อง 30,000        1 เครื�อง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองช่าง

ดาวเที�ยม GPS ของพื�นที� งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

19 โครงการจัดซื�อเครื�องสูบนํ�า เพื�อใช้ในกิจการประปาของ อบต. เครื�องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง, 50,000        50,000        50,000       50,000      3 ปี การให้บริการประปามี กองช่าง

ซับเมอร์ส งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

20 โครงการก่อสร้างรั�วสนามกีฬา หมู่ที� 1 เพื�อความสวยงามเป็นระเบียบ รั�วลวดหนาม สูง 2 เมตร ระยะ 150,000 1 แห่ง สนามกีฬามีความเป็น กองช่าง

เรียบร้อย ทาง 500 เมตร งบฯอบต. ระเบียบเรียบร้อย

21 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์เครื�องเลื�อย เพื�อใช้ในการปฏิบัติงานของ - เครื�องเลื�อยยนต์ ขนาด 2 30,000 2เครื�อง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองช่าง

ยนต์ อบต. แรงม้า บาร์ 12 นิ�ว 1 เครื�อง งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

- เครื�องเลื�อยยนต์ ขนาด 6.5

แรงม้า บาร์ 28 นิ�ว 1 เครื�อง

22 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า เพื�อใช้ในการปฏิบัติงานของ - เครื�องตัดหญ้าแบบสะพายไห 20,000 2เครื�อง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองช่าง

อบต. จํานวน 2 เครื�อง งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น

23 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ เพื�อใช้ในการปฏิบัติงานของ - เครื�องคอมพิวเตอร์พกพา 100,000 5เครื�อง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองช่าง

พกพา (Tablet) อบต. (Tablet) จํานวน 5 เครื�อง งบฯอบต. ภาพมากยิ�งขึ�น
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ  - ประชาชนและเยาวชนได้ จํานวน  1  ครั�ง/ปี 100,000      100,000      100,000     100,000    3 ครั�ง   ประชาชนได้ออกกําลัง สํานักปลัด

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ออกกําลังกายใช้เวลาว่างเป็น งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. กายใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด ประโยชน์

2 โครงการจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้    - เพื�อพัฒนาศักยภาพในการ  - จํานวน 1 แห่ง 20,000        20,000        20,000       20,000      1 แห่ง มีศูนย์การเรียนรู้ของ สํานักปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จัดการศึกษา งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต. งบฯอบต.  อปท.
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์

3.4 แนวทางพัฒนา : สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั�งยืนและสร้างสิ�งแวดล้อมที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับ  -ให้ความรู้แก่ประชาชน  - ประชาชนภายในตําบล 30,000        30,000        30,000        30,000      10 ประชาชนหวงแหน สํานักปลัด

คุณค่า/การอนุรักษ์ บํารุงรักษา ฟื�นฟู งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม และสิ�งแวดล้อม

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  -เพื�อฟื�นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร  - ถนนสายหลักภายใน 100,000      100,000      100,000      100,000    10 ชุมชนน่าอยู่ สํานักปลัด

โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม หมู่บ้าน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน

สองข้างทาง และถนนสาธาณะ

(หมู่ที� 1-10)

3 โครงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม  -เพื�อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  -จํานวน 1 แห่ง 20,000        20,000        20,000        20,000      1 แห่ง สิ�งแวดล้อมได้รับการ สํานักปลัด

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. อนุรักษ์

 -เพื�ออนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
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ผลที�คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 -  2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ�

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที�ยว

4.1 แนวทางพัฒนา : สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 4 การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน

ที� โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

4 โครงการดินดี  นํ�าใส  เทิดไท้  -เพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาท  -จํานวน 10 หมู่บ้าน 200,000      200,000      200,000      200,000    10 มีการอนุรักษ์สิ�งแวด สํานักปลัด

มหาราชัน  สมด็จพระเจ้าอยู่หัว งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ล้อม

 -เพื�ออนุรักษ์ต้นนํ�า ป่าไม้และดิน

5 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  -เพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาม  -จํานวน 10 หมู่บ้าน 20,000        20,000        20,000        20,000      10 พื�นที�ป่าเพิ�มขึ�น สํานักปลัด

(หมู่ที� 1-10) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน

 -เพื�ออนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

6 โครงการท้องถิ�น ร่วมใจภักดี พื�นที�  -เพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาม  -จํานวน 10 หมู่บ้าน 20,000        20,000        20,000        20,000      10 พื�นที�สีเขียวเพิ�มขึ�น สํานักปลัด

สีเขียว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน

 -เพื�ออนุรักษ์ต้นนํ�า ป่าไม้และดิน
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งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์ที�



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั�งยืนและสร้างสิ�งแวดล้อมที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  - เพื�อสนับสนุนโครงการเมือง  - จํานวนถนน ที�สาธารณะ 50,000 50,000        50,000        50,000      10 ชุมชนน่าอยู่ สํานักปลัด

การเพาะชํากล้าไม้และบํารุงรักษา น่าอยู่ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน

ดูแลต้นไม้

2 โครงการตําบลสีเขียว  -เพื�อฟื�นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร  - จํานวนหมู่บ้านในตําบล 50,000        50,000        50,000        50,000      10 ชุมชนน่าอยู่ สํานักปลัด

ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - จํานวน 2 โครงการ 30,000        30,000        30,000        30,000      4 ครั�ง ชุมชนน่าอยู่ สํานักปลัด

โครงการปลูกต้นไม/้หญ้าแฝก เพื�อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต.

เฉลิมพระเกียรติ

4 โครงการรณรงค์เพื�อแก้ปัญหา  - เพื�อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รณรงค์โดยการประชา/ 10,000        10,000        10,000        10,000      4 ครั�ง ลดภาวะโลกร้อน สํานักปลัด

โลกร้อน สัมพันธ์ ติดป้ายประชา งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต.

สัมพันธ์แก้ปัญหาภาวะ

โลกร้อน
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งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับ

4.2 แนวทางพัฒนา : เฝ้าระวังและฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 4 การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน

วัตถุประสงค์โครงการที�

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที�ยว



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

5 โครงการควบคุมและป้องกันไฟป่า  - เพื�อควบคุมและป้องกันไฟป่า  - รณรงค์ป้องกันไฟป่า 10,000        10,000        10,000        10,000      4 ครั�ง สามารถป้องกันไฟป่า สํานักปลัด

 - อบรมอาสาสมัครป้องกัน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ในช่วงหน้าแล้ง

ไฟป่า
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งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับที� โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั�งยืนและสร้างสิ�งแวดล้อมที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งนํ�า - เพื�อปรับภูมิทัศน์แหล่งนํ�าให้  - จํานวน 10 แห่ง 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000 10 ชุมชนน่าอยู่ สํานักปลัด

 (หมู่ที�1-10 ) เป็นแหล่งท่องเที�ยวและอนุรักษ์ งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน หมู่บ้าน

ธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 4 การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที�ยว

4.3 แนวทางพัฒนา : บําบัดและฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ(บาท)

ผลที�คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั�งยืนและสร้างสิ�งแวดล้อมที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการจัดเก็บ/กําจัดขยะ  - เพื�อจัดเก็บขยะ - จัดซื�อถังขยะ 500,000      500,000      500,000      500,000    10 ชุมชนสะอาดมีความ สํานักปลัด

คัดแยกขยะ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย

2 โครงการจัดหาที�ทิ�งขยะ  - เพื�อหาวิธีการกําจัดขยะอย่าง  - ที�ทิ�งขยะ 1,000,000   1 แห่ง ชุมชนสะอาดมีความ สํานักปลัด

ถาวร งบฯ อบต. เป็นระเบียบเรียบร้อย

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  - เพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหาที� - ชุมชน หมู่บ้านภายในตําบล 100,000      100,000      100,000      100,000    10 ปัญหาที�เกิดจากขยะ สํานักปลัด

เกิดจากขยะ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ลดน้อยลง

4 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื�อลดปริมาณขยะในพื�นที� การคัดแยกขยะ 50,000        50,000        50,000        50,000      4 ครั�ง ปริมาณขยะในพื�นที� สํานักปลัด

ธนาคารขยะ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ลดลง
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วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 4 การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที�ยว

ที� โครงการ ผลที�คาดว่าจะได้รับ

4.4 แนวทางพัฒนา : บําบัดและกําจัดขยะ

งบประมาณ(บาท)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั�งยืนและสร้างสิ�งแวดล้อมที�ดี

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื�อให้มีสถานที�พักผ่อน  - จํานวน 1 โครงการ 500,000      1 แห่ง ประชาชนมีสถานที� กองการ

ทวดลานหิน (หมู่ที� 2) หย่อนใจ งบฯ อบต. พักผ่อนและออกกําลัง ศึกษา ฯ

กาย

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื�อให้มีสถานที�พักผ่อน  - จํานวน 1 โครงการ 500,000      1 แห่ง ประชาชนมีสถานที� กองการ

สระนางหงส์ (หมู่ที� 9) หย่อนใจ งบฯ อบต. พักผ่อนและออกกําลัง ศึกษา ฯ

กาย

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื�อให้มีสถานที�พักผ่อน  - จํานวน 1 โครงการ 500,000      1 แห่ง ประชาชนมีสถานที� กองการ

หนองในตราบ (หมู่ที� 6) หย่อนใจ งบฯ อบต. พักผ่อนและออกกําลัง ศึกษา ฯ

กาย

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื�อให้มีสถานที�พักผ่อน  - จํานวน 1 โครงการ 500,000      1 แห่ง ประชาชนมีสถานที� กองการ

พรุหลุมพี (หมู่ที� 10) หย่อนใจ งบฯ อบต. พักผ่อนและออกกําลัง ศึกษา ฯ

กาย

112

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

4.5 แนวทางพัฒนา : เพิ�มศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 4 การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที�ยว

งบประมาณ(บาท)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 2 การเสริมสร้างความมั�นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  - เพื�ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  - ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 10 ประเพณี วัฒนรรมและ กองการ

วันสําคัญ (ม1-10) ท้องถิ�น งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ�น ศึกษา ฯ

มีการสืบทอด

2 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่  - เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 5,000        5,000        5,000        5,000         4 ครั�ง ประเพณีวัฒนธรรม กองการ

อันดีงามของไทย งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ได้รับการอนุรักษ์ ศึกษา ฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  - เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 5,000        5,000        5,000        5,000         4 ครั�ง ประเพณีวัฒนธรรม กองการ

อันดีงามของไทย งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ได้รับการอนุรักษ์ ศึกษา ฯ

3 โครงการจัดตั�งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา  - เพื�อให้นักเรียนมีจริยธรรม  - โรงเรียนในพื�นที�ตําบล 50,000      50,000      50,000      50,000       1 แห่ง เยาวชนมีคุณธรรมจริย กองการ

วันอาทิตย์     บ้านโพธิ� งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ธรรมเป็นคนดีของ ศึกษา ฯ

สังคม
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งบประมาณ(บาท)
ผลที�คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจังหวัดที� 2 อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ�น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ�

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

5.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

ที�



เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม  -เพื�อสนับสนุนกิจกรรมของสภา  - ประชาชนในตําบล 45,000 45,000 45,000 45,000 4 ครั�ง ประเพณี วัฒนรรมและ กองการ

สภาวัฒนธรรมตําบลบ้านโพธิ� วัฒนธรรมในตําบลบ้านโพธิ� งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ภูมิปัญญาท้องถิ�น ศึกษา ฯ

มีการสืบทอด

5 โครงการครอบครัววิถีไทยใน  - เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  - ประชาชนในตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 4 ครั�ง ประเพณี วัฒนรรมและ กองการ

การย้อนยุค งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ภูมิปัญญาท้องถิ�น ศึกษา ฯ

มีการสืบทอด

6 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคม  - เพื�อส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ จํานวนครัวเรือนที�เข้าร่วม 40,000 40,000 40,000 40,000 4 ครั�ง ประเพณี ศาสนาและ กองการ

ไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) วัฒนธรรม โครงการ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. และวัฒนธรรมมีการ ศึกษา ฯ

สืบทอด

7 โครงการอุดหนุนกิจกรรม ประเพณี  - เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย อุดหนุนกิจกรรมประเพณี 200,000    200,000    200,000    200,000     10 ประเพณี วัฒนรรมและ สํานักปลัด

วัฒนธรรม (หมู่ที� 1 - 10) วัฒนธรรม จํานวน 10 งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ�น

หมู่บ้าน มีการสืบทอด

8 โครงการสนับสนุนการบรรพชา  - เพื�ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  -เด็กในตําบล จํานวน  40 50,000      50,000      50,000      50,000       10 ประเพณี วัฒนรรมและ กองการ

สามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอม คน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ�น ศึกษา ฯ

(ม.1-10) มีการสืบทอด

9 โครงการยุวพุทธ โพธิชุมชน  - เพื�อให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม  - เยาวชนในตําบล 30,000      30,000      30,000      30,000       10 เยาวชนมีคุณธรรมจริย กองการ

(ม.1-10) จํานวน 110 คน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ธรรม เป็นคนดีของ ศึกษา ฯ

สังคมเพิ�มขึ�น
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

10 โครงการปฏิบัติธรรมศีลจาริณี  - เพื�อให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม  - เยาวชนในตําบล 40,000      40,000      40,000      40,000       3 ครั�ง เยาวชนมีคุณธรรมจริย กองการ

ภาคฤดูร้อน จํานวน 80 คน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ธรรม เป็นคนดีของ ศึกษา ฯ

สังคมเพิ�มขึ�น

11 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  - เพื�อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  - เยาวชนในตําบล 45,000      45,000      45,000      45,000       10 เยาวชนมีคุณธรรมจริย กองการ

จริยธรรม นักเรียนในเขต อบต. จํานวน 175  คน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ธรรม เป็นคนดีของ ศึกษา ฯ

(ม.1-10) สังคมเพิ�มขึ�น

12 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  - เพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  - ประชาชน/เยาวชนใน 25,000      25,000      25,000      25,000       10 เยาวชนมีคุณธรรมจริย กองการ

(ม.1-10) พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ตําบล งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน ธรรม เป็นคนดีของ ศึกษา ฯ

พระบรมราชินีนาถ สังคมเพิ�มขึ�น

13 โครงการส่งเสริมจริยธรรมบ้าน/วัด/  - เพื�อให้นักเรียนมีจริยธรรม  - นักเรียนในตําบล 50,000      50,000      50,000      50,000       10 เด็กนักเรียนมีคุณธรรม กองการ

โรงเรียน งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. หมู่บ้าน จริยธรรม ศึกษา ฯ

(ม.1-10)

14 โครงการส่งเสริมจริยธรรม ผู้บริหาร  - เพื�อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 10,000      10,000      10,000      10,000       4 ครั�ง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. สํานักปลัด

สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต. ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. และพนักงาน อบต.มี

พนักงาน อบต. คุณธรรม จริยธรรม

15 โครงส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา  - เพื�อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําเรือ  - วัด 3 แห่ง 30,000      30,000      30,000      30,000       4 ครั�ง มีการอนุรักษ์  ประเพณี กองการ

เรือพระ พระ ในงานประเพณีแข่งขันเรือพระ - สํานักสงฆ์ 1 แห่ง งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. วัฒนรรมและภูมิปัญญา ศึกษา ฯ

ประจําปี ท้องถิ�น
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI ที�รับผิดชอบ

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญา  - เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 30,000      30,000      30,000      30,000       4 ครั�ง มีการอนุรักษ์  ประเพณี กองการ

ท้องถิ�นรํามโนราห์ งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. วัฒนรรมและภูมิปัญญา ศึกษา ฯ

ท้องถิ�น

17 อุดหนุนศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหมอ - เพื�ออนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 30,000      30,000      30,000      30,000       4 ครั�ง ภูมิปัญญาท้องถิ�นได้รับ กองการ

พื�นบ้าน ท้องถิ�น งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. การอนุรักษ์สืบทอด ศึกษา ฯ

18 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  - เพื�อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้  - เด็กนักเรียนโรงเรียนใน 30,000      30,000      30,000      30,000       4 ครั�ง เด็กนักเรียนมีคุณธรรม กองการ

ตามวิถีพุทธ แก่นักเรียน เขต อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. จริยธรรม ศึกษา ฯ

19 โครงการสืบสานวัฒนธรรมดี ของดีที�  - เพื�ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถี  - จํานวน 1 ครั�ง/ปี 300,000    300,000    300,000    300,000     4 ครั�ง ประเพณีวัฒนธรรมและ กองการ

บ้านโพธิ� ชีวิตของตําบลบ้านโพธิ� งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. งบฯ อบต. ภูมิปัญญาท้องถิ�นได้รับ ศึกษา ฯ

การอนุรักษ์
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการ

ต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา รวมถึงได้รับ
งบประมาณด าเนินการแล้ว ต้องมีการน าแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา 
และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอ่ืนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
แนวทางการด าเนินงานการติดตามและประเมินผล มีดังนี้ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการประเมิน ด าเนินการและรายงานผล เสนอความเห็นต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานปฏิบัติงานดังกล่าวได้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 

 แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

 เป็นขั้นตอนการประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร
เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็น
สมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมได้ 
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแผน 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้
ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 

การติดตาม (Evalution) 
 การติดตามนั้น จะท าให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะ
ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมี
การด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงานประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 

- ผลลัพธ ์

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 

- การจัดสรรทรัพยากร 

- การกระจายผลประโยชน์ 

- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 

- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 

- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 

- ความทั่วถึงและเพียงพอ 

- ความถี่ในการให้บริการ 

- ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ 

- จ านวนครั้งในการให้บริการ 

- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน - พันธกิจต่อสังคม 

- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

- การให้หลักประกันความเสี่ยง 

- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองความต้องการของ
ประชาชน 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 

- การรับฟังความคิดเห็น 

- ระดับการมีส่วนร่วม 

- การปรึกษาหารือ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

 - มาตรการ / กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 

- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 

กลุ่มเป้าหมาย 

- ระดับความพึงพอใจ 

- การยอมรับ / คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 

- ความคาดหวัง 

- ผลสะท้อนกลับ 
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7. ผลเสียหายต่อสังคม 

 

- ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

- ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

- ค่าเสียโอกาส 

- ความขัดแย้งทางสังคม 

  

1. เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินโครงการมีเกณฑ์และเครื่องมือชี้วัดเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบ ทิศทางในการวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
(2) ผลิตภาพต่อก าลังคน 
(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
(2) ระดับการมีส่วนร่วม 
(3) ระดับความพึงพอใจ 
(4) ความเสี่ยงโครงการ 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
(1) คุณภาพชีวิต 
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ 
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
(1) ประเด็นปัญหาหลัก 
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน 
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
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7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับอนาคต 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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