




 

 

ค าน า 
 

   

  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา่

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ

พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน าไปด าเนนิการเพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตอ้งการในแตล่ะยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์

เปูาหมาย จุดมุง่หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวสิัยทัศนใ์นการพัฒนา 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี กล่าวคือ เทศบาลต าบลโพทะเล ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี โดยมีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผา่น

กระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน 

  ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงไทยว่าดว้ยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติเป็น

รูปแบบเดียวกัน เทศบาลต าบลโพทะเลจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9-2561) ขึน้ เพื่อใช้เป็น

กรอบในการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเลต่อไป 
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ส่วนท่ี  1 บทน า 
 

 

 วัตถุประสงค์   เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการด าเนินการและ

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยลักษณะของ วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 

 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา่   

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง  ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง   และภายใต้แนว

ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ  / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนนิการ   

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   และเปูาหมายที่ตอ้งการในแตล่ะยุทธศาสตร์การพัฒนา   ซึ่งจะมีผลต่อ

วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  จุดมุง่หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศนใ์นที่สุด 

 นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปี   เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอืในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยน าโครงการ  / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี   ในปีที่จะจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ไปจัดท างบประมาณ   เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ  และผา่นกระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน 

 

 แผนภาพท่ี 1  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
 

 
 - กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 1  

 - กิจกรรมท่ี 2 - กิจกรรมท่ี 2 - กิจกรรมท่ี 2 

วิสัยทัศน์ท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ โครงการ 

 
โครงการ 
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 "แผนพัฒนาสามปี "  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   อันมลีักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ

พัฒนาที่จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณแตล่ะปีซึ่งมีความตอ่เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน   

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนนิการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  กับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี  และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 2.2  เพื่อแสดงแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.3  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พรอ้มจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 ขั้นตอนที่   1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน โดยใหน้ าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา

จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ

พัฒนาปัญหาความตอ้งการ และข้อมูลน ามาจัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปี แลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
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         ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนา

สามปี พรอ้มให้คะแนนตามตัวชีว้ัดแนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนพัฒนา เพื่อเสนอผลการประเมินต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

          ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใชแ้ผนพัฒนา

สามปี 

 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี   เป็นเครื่องมอืที่จะช่วยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง   ๆ   ที่อาจมคีวามเช่ือมโยงและ

ส่งผลทั้งในเชงิสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด

แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น   อย่างมปีระสิทธิภาพ   เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ดังนี้ 

 1.4.1 บรรลุจุดมุง่หมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อใหอ้งค์การ บรรลุ

จุดมุง่หมายที่ก าหนดไว้ การก าหนดจุดมุง่หมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  หากจุดมุ่งหมายที่

ก าหนดมคีวามชัดเจนก็ช่วยใหก้ารบริหารแผนมทีิศทางจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

 1.4.2 ประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใชส้ติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึง

จุดประสงค์ อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝาุยต่าง ๆ  มีการประสานงานกัน กิจกรรมที่ด าเนินมี

ความตอ่เนื่อง ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ 

อย่างคุ้มค่า  นับเป็นการลงทุนที่ดกี่อใหค้วามประหยัดในองค์การ 

 1.4.3 ลดความไม่แน่นอน  การวางแผนช่วยลดความไม่แนน่อนในอนาคตลงเพราะการวางแผน

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มปีระสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ

วิเคราะหพ์ืน้ฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น  ท าการคาดคะเนเหตุการณใ์นอนาคตและได้หาแนวทาง

ปูองกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แลว้ 

 1.4.4 เป็นเกณฑใ์นการควบคุม  การวางแผนช่วยใหผู้บ้ริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึน้ ทั้งนี้

เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่ด าเนนิการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน 

กล่าวคือถ้าไม่มกีารวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 
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 4.5 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์   การวางแผนเป็นพืน้ฐานการตัดสินใจและ

เป็นสิ่งที่ช่วยใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ ๆ ( นวัตกรรม ) และความคิดสรา้งสรรค์ ทั้งนีเ้นื่องจากขณะที่ฝาุย

จัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะท างานด้านการวางแผน ท าให้เกิด

แนวความคิดใหม่ๆ  และความคิดสรา้งสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสรา้งทัศนคติ

การมองอนาคตของผู้บริหาร 

 4.6 พัฒนาแรงจูงใจ  ระบบการวางแผนที่ดจีะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงความรว่มแรงร่วมใจใน

การท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนท างาน เพราะเขาอย่างชัดเจนว่า

องค์คาดหวังอะไรจากเขา การวางแผนจงึเป็นเครื่องมอืและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผูบ้ริการในอนาคต 

 4.7 พัฒนาการแขง่ขัน   การวางแผนที่มปีระสิทธิภาพท าให้องคก์ารมกีารแขง่ขันกันมากกว่า

องค์การที่ไม่มีการวางแผนหรอืมีการวางแผนที่ขาดประสทิธิภาพ   ทั้งนีเ้พราะการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับ

การขยายขอบข่ายการท างาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน   ปรับปรุงสิ่งตา่ง  ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในอนาคต 

 4.8 ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี   การวางแผนได้สรา้งความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ

จุดมุง่หมายขององค์การ   ท าให้กิจกรรมตา่ง  ๆ  ที่จัดวางไว้มุง่หมายไปที่จุดเดียวกัน  มีการประสานงานใน

ฝาุยต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อนในงานแตล่ะฝุายขององค์การ 



 

ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

2.1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 2.1.1 การวเิคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลโพทะเล  

  ลักษณะที่ตั้ง จ านวนพ้ืนที่และอาณาเขต 

 เทศบาลต าบลโพทะเล ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่บางสว่นของอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจติร  ครอบคลุม

พืน้ที่  ได้แก่หมูท่ี่ 2 (บางสว่น) หมูท่ี่ 3 (บางสว่น) หมูท่ี่ 5 (บางสว่น) หมูท่ี่ 8 (บางสว่น)  และหมูท่ี่ 9 

(บางสว่น)  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิจติรหา่งจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ประมาณ 60 กิโลเมตร  หา่ง

จากที่วา่การอ าเภอโพทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร 

 สภาพพื้นที่  มีแม่น้ ายมไหลผ่าน  โดยมีบ้านเรือนราษฎรกระจายอยู่รมิฝ่ังแม่น้ ายม  กระจัด

กระจายถึงถนนสายหลัก  คือ ถนนสายบางมูลนาก - บรรพตพิสัย มีศูนย์รวมที่เป็นแหล่งค้าขายเพียงแห่งเดียว 

คือ บริเวณตลาด หมูท่ี ่2 รอบๆ เขตเทศบาลเป็นแหล่งเกษตรกรรม 

 เทศบาลต าบลโพทะเล มีพื้นที่รับผดิชอบ 0.754 ตารางกิโลเมตร หรอื 471.25 ไร ่มีอาณาเขต  ดังนี ้

 ด้านเหนือ  ตั้งแตห่ลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝ่ังใต้ของคลองหว้ยชัน ที่อยู่หา่งจากปากคลองไปทาง

ทิศตะวันตก ระยะ 160 เมตร  จากหลักเขตที ่ 1 เรยีบตามฝ่ังใต้ของคลองหว้ยชันไปทางทิศตะวันออก ถึงฝ่ัง

ตะวันตกของแมน่้ ายม และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฝ่ังตะวันออกของแม่น้ ายม เป็นระยะ 400 เมตร ซึ่งเป็น

หลักเขตที ่2      

 ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2  เป็น

ระยะ 1,000 เมตร และอยู่หา่งจากวัดโพทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  300  เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 

 ด้านใต ้จากหลักเขตที ่3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝ่ังตะวันตกของแมน่้ ายม  ตอน

ที่อยู่ห่างจากวัดโพทะเล  เป็นระยะ 440 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 

 ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากใต้ของถนน

ไปต าบลทะนง ตอนที่อยู่หา่งจากหัวถนนแยกไปต าบลทะนงทางทิศตะวันตก  240 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5  

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงผา่นคลองน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื จนบรรจบกับหลักเขตที่  1 

 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพภูมิประเทศ 

  เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าเกษตรกรรม มีแหล่งน้ าส าคัญ คือแม่น้ ายม 

  สภาพภูมิอากาศ 

  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  

  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  

  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  
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  เขตการปกครองและประชากร 

 ในเขตเทศบาล   มีการจัดตัง้ชุมชนอย่างเป็นทางการ  จ านวน 5  ชุมชน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อชุมชน 
ประชากร 

ครัวเรือน 
ความหนาแนน่ 

ชาย หญิง รวม ของประชากร คน/ตร.กม. 

1 ชุมชนโพทะเลรวมใจ 38 347 367 714 275 946.95 

2 ชุมชนรมิน้ ายม 253 276 529 200 701.59 

3 ชุมชนพัฒนามุกดาอุทิศ 368 390 758 261 1,005.31 

4 ชุมชน 59 พัฒนา 179 159 338 101 448.28 

5 ชุมชนคลองปากรังเก้าพัฒนา 238 225 463 115 614.06 

6 บ้านกลาง 19 10 29 46 38.46 

 

 จ านวนประชากร ครัวเรือน  

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม ครัวเรอืน 
ความหนาแน่น 

ของประชากรคน/ตร.กม. 

พ.ศ. 2556 1,357 1,419 2,776 980 3,682 

พ.ศ. 2557 1,386 1,443 2,829 986 3,752 

พ.ศ. 2558 1,404 1,427 2,831 998 3,755 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 

  การศึกษา 

 มีสถานศกึษาระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาพิจติร เขต 2  

ล าดับ 

ที ่
ชื่อโรงเรยีน 

จ านวนนักเรียน จ านวนครู 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบ ารุง” 427 412 839 4 24 28 

2 โรงเรียนวัดโพทะเล 69 61 130 5 11 16 

รวมทั้งสิ้น 496 473 969 9 35 44 

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แหง่ อยู่ในการดูแลของเทศบาลต าบลโพทะเล   

ล าดับ 

ที ่
ชื่อโรงเรยีน 

จ านวนนักเรียน จ านวนครูและครูผูช่้วย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล 

58 50 108 - 10 10 
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  การสาธารณสุข 

  มีคลนิิก  จ านวน  3  แหง่ ได้แก่ 

1. คลินิกหมอพนม (รักษาโรคทั่วไป) 

2. คลินิกผดุงครรภ์ 

3. คลินิกทันตกรรมหมอช านาญ 

  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 ภายในเขตเทศบาลมสีถานีดับเพลิง (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ) จ านวน 1 แห่ง มี

รถยนต์ดับเพลิง จ านวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ าจ านวน 1 คัน มเีจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน จ านวน  7   คน  

ติดตัง้เครื่องดับเพลิงเคมี จ านวน  15  จุด จ านวน  30  ถัง มกีารจัดตัง้กลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมไปแล้ว จ านวน  60   คน 

 1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

 1.1  รถยนต์ดับเพลิง  จ านวน  1  คัน   จุน้ าได้  2,000 ลิตร 

 1.2  รถยนต์บรรทุกน้ า  จ านวน  1  คัน  จุน้ าได้ 12,000 ลิตร 

 1.3  รถยนต์ตรวจการณ ์    จ านวน  2  คัน 

 1.4  รถยนต์กระเชา้   จ านวน  1  คัน  

 1.5  รถยนต์บรรทุก  6  ล้อ   จ านวน  1  คัน 

 2. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน  3  เครื่อง 

 2.1  เครื่องที่ 1  ขนาด 55 แรงม้า 

 2.2  เครื่องที่ 2  ขนาด 55 แรงม้า 

 2.3  เครื่องที่ 3  ขนาด 55 แรงม้า 

 3. เครื่องสูบน้ า  จ านวน 2 เครื่อง  

 1.1 เครื่องที่ 1 ขนาด  6 สูบ 

 1.2 เครื่องที่ 2 ขนาด  2 สูบ 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรน้ าและแหลง่น้ าธรรมชาติ 

  แมน่้ ายม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจติร ที่อ าเภอสามงา่ม อ าเภอ

โพธิ์ประทับช้าง  อ าเภอโพทะเล ไปจังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ ายมชว่งที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลโพทะเล มี

ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 

   คลองปากรัง ไหลมาจากหนองปากรัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ คลองปากรัง

ช่วงที่ไหลผา่นเขตเทศบาลต าบลโพทะเล มีความยาวประมาณ 500 เมตร  
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  ด้านการท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว  

  สวนสาธารณะหนองสนุ่น  

 สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัดโพทะเล บริเวณสวนสาธารณะหนองสนุ่นมี 

ประติมากรรมรูปปั้นจระเข้ และประติมากรรมรูปปั้นไกรทอง ซึ่งเป็นจุดสนใจของประชาชนในการมา

ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล  

  วัดโพทะเล 

 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 109  หมูท่ี่ 9 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจติร

ตั้งอยู่ริมแมน่้ ายมบริเวณทิศใต้ ของส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2452 และ

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2499 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระครูโพธิ

ธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู)๋ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มพีุทธลักษณะงดงาม มหีนา้ตักกว้าง 29 นิว้ สูง 49 นิว้ เป็น

พระพุทธรูปส าคัญคู่บ้านคู่เมอืงของชาวต าบลโพทะเล และในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะจัดกิจกรรม

ประเพณีแข่งเรือยาว โดยจะเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวของต าบลโพทะเล  

  ด้านความมั่นคง 

   สถานการณ์ยาเสพติด  

 เทศบาลต าบลโพทะเล อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปูองกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพิจิตร สถานการณ์ยาเสพติดของเทศบาลต าบลโพทะเล จากการประเมินของ

ส านักงาน ป.ป.ส. พบว่าสถานการณย์าเสพติดอยู่ในช้ันบางเบา เนื่องจากไม่มีผู้ผลิต/ผูค้่ารายใหญ่

ในพืน้ที่ ซึ่งอ าเภอโพทะเล เป็นพืน้ที่ที่ ป.ป.ส.ให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
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2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน   

  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

  โครงสร้างการบรหิารงานเทศบาลต าบลโพทะเล  

 

 
 

 

จ านวนอัตราก าลังเทศบาลต าบลโพทะเล  ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 

 พนักงานเทศบาลสามัญ  จ านวน 20  คน  

 ลูกจา้งประจ า จ านวน   6 คน  

 พนักงานจา้งตามภารกิจ จ านวน    2 คน  

 พนักงานจา้ง จ านวน  10 คน  

             รวม จ านวน  38  คน  

 

  

 

     

  

   

 

นายกเทศมนตรี 

ท่ีปรกึษา 

รองนายกเทศมนตร ี

 เลขานุการ 
 

รองนายกเทศมนตร ี
 

ปลัดเทศบาล 

 

ส านักปลัดฯ 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

กองการศึกษา กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง กองคลัง กองวิชาการ

และแผนงาน 

ตรวจสอบภายใน 
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 2.1.3 อ านาจหน้าที่ในการบรหิารงานของเทศบาลต าบลโพทะเล  

 เทศบาลต าบลโพทะเลมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน  12 คน มีคณะผูบ้ริหารจ านวน    3 คน มี

ปลัดเทศบาลรับผดิชอบควบคุมดูแลพนักงาน โดยแบ่งการบริหารออกเป็นกองต่าง ๆ จ านวน 7  กอง 1 

หนว่ยงาน ดังนี้  

1. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน

การเจา้หนา้ที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 

2. กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงาน

การเงนิและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สนิ งานผลประโยชน์ และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งาน

วิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่ไฟฟูาสาธารณะ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรอืได้รับมอบหมาย 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ ของงานธุรการ   งานสุขาภบิาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม   งานรักษาความสะอาดงานปูองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ่  งานสัตวแพทย์  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 

5. กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน

ธุรการ  งานพัฒนาส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศกึษานอกโรงเรยีน งานศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 

6. กองวชิาการและแผนงาน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะหน์โยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงาน

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 

7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

งานธุรการ  งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็ก สตร ีคนชรา คนพิการ งานฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพ และ

งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  เอกสาร

การเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบ

พัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 
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 อ านาจหน้าที่ 

 ก. มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2. ให้มแีละบ ารุงทางบกและทางน้ า 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ   

     สิ่งปฏิกูล 

4. ปูองกันและระงับโรคติดตอ่ 

5. ให้มเีครื่องใช้ในการดับเพลิง 

6. ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผูสู้งอายุ  และผูพ้ิการ 

8. บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. หนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ของเทศบาล 

ข. เทศบาลอาจจัดท ากิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

1. ให้มนี้ าสะอาดหรอืการประปา 

2. ให้มโีรงฆ่าสัตว์ 

3. ให้มตีลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

4. ให้มสีุสานและฌาปนสถาน 

5. บ ารุงและสง่เสริมการท ามาหากินของราษฎร 

6. ให้มแีละบ ารุงสถานที่ท าการพทิักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

7. ให้มแีละบ ารุงการไฟฟูาหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น 

8. ให้มแีละบ ารุงทางระบายน้ า     

9. เทศพาณิชย์                

 

 2.1.4 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของทางการเมืองการบริหาร  

 ประชาชนมสี่วนรว่มในกิจกรรมทางการเมอืงการบริหารโดยผา่นคณะกรรมการชุมชนมายัง

เทศบาล โดยมีการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน และเปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเอง ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพทะเล

จัดตัง้ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล จ านวน 5 ชุมชน มีกรรมการชุมชนทั้งสิน้ 50 คน นอกจากคณะกรรมการ

ชุมชนแลว้ ยังมกีลุ่มต่างๆ ที่จัดตัง้ในชุมชนเพื่อด าเนินกิจกรรมแต่ละด้าน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข 

กลุ่มแกนน าสุขภาพ กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มเยาวชน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  เป็นต้น  
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 2.1.5 ถานะการคลังของเทศบาลต าบลโพทะเล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลมรีายรับจรงิไม่รวมเงนิอุดหนุนทั้งสิ้น 17,608,442.77  

บาท  แยกได้ดังนี ้

1. หมวดภาษีอากร  เป็นเงิน 630,720.08 บาท 

2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  เป็นเงิน 391,404.00 บาท 

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   เป็นเงิน 120,762.00 บาท 

4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (จากทุน)  เป็นเงิน 1,158,515.24 บาท 

5. หมวดรายได้จากรัฐบาลจัดสรรให้  เป็นเงิน 15,299,041.45 บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไม่รวมเงนิอุดหนุน ทั้งสิน้               

18,900,000.00  บาท  แยกได้ดังนี้ 

1. หมวดภาษีอากร  เป็นเงิน  629,950.00  บาท 

2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  เป็นเงิน  378,550.00  บาท 

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    เป็นเงิน  121,000.00  บาท 

4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (จากทุน)  เป็นเงิน  1,030,500.00  บาท 

5. หมวดภาษีจัดสรร    เป็นเงิน   16,740,000.00   บาท  

 ตารางแสดงรายรับจริงของเทศบาลต าบลโพทะเลในแต่ละปีงบประมาณ 

ประเภท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาษีอากร 459,625.50 573,286.72 638,720.08 

ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนุญาต 356,239.00 374,533.00 391,404.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 87,542 132,495.00 120,762.00 

รายได้จากทรัพย์สนิ 1,251,097.46 1,012,517.94 1,158,515.24 

รัฐบาลจัดสรรให ้ 11,471,436.67 17,672,763.13 15,299,041.45 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,584,883.00 12,528,760.00 14,536,907 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,355,396.63 4,997,642.00 - 

เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ - - 4,992,875.00 

รวมทั้งสิ้น 34,287,377.02 37,291,997.79 37,138,164.77 
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 ตารางแสดงรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลโพทะเลในแต่ละปีงบประมาณ 

ประเภท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. รายจ่ายงบกลาง 4,882,083.24 4,478,559.32 740,643.49 

2. รายจ่ายของหนว่ยงาน 24,580,071.09 27,185,962.65 27,103,263.10 

    2.1 หมวดเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 5,791,833.00 6,612,831.31 5,936,916.44 

    2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,391,309.00 2,017,230.00 1,843,200.00 

    2.3 หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 10,976,872.58 12,970,669.25 9,710,500.41 

    2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,003,706.51 756,292.09 710,920.25 

    2.5 หมวดเงินอุดหนุน 2,642,200.00 2,694,200.00 4,108,500.00 

    2.6 หมวดรายจ่ายอ่ืน - - 1,655,694.00 

    2.7 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 2,774,150.00 2,141,740.00 3,137,532.00 

3. รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - 4,992,815.00 

4. รายจ่ายเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค ์ - - - 

5. รายจ่ายจากเงนิสะสม - - - 

รวมทั้งสิ้น 29,462,154.33 29,462,154.33 32,096,078.10 

ข้อมูลจากกองคลัง  ณ  วันที่    28 พฤษภาคม 2558 

 2.1.6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การคมนาคมและขนส่ง 

 มีถนนสายบางมูลนาก – บรรพตพิสัย ผา่น  ปัจจุบันถนนในเขตเทศบาล  จ านวน 44 สาย  เป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 41  สาย  เป็นถนนดินลูกรัง จ านวน 1 สาย ถนนหินคลุก 1 สาย และ

ถนนลาดยาง 1 สาย   เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาล  และท้องที่ใกล้เคียงแลว้  

เป็นความยาวประมาณ 11,231 เมตร ในเขตเทศบาลมถีนนซอยต่าง ๆ ติดตอ่กัน  ถนนและซอยส่วนใหญ่

เป็นถนนคอนรีตเสริมเหล็กผวิจราจรคอ่นข้างดี  โดยจัดแบ่งตารางสภาพถนน  และเส้นทางคมนาคมใน

เขตเทศบาล  ดังนี้ 
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ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล  

ท่ี ชื่อถนน ประเภท 

ขนาด

กว้าง ระยะทาง สถานภาพ 
หมายเหตุ 

(เมตร) (เมตร) ใช้ได้ ช ารุด (ชื่อถนนเดิม) 

1 สายมุกดาอุทศิ (สายหลักเทศบาล) คอนกรีต 6.00 735    ตลาดสด 

2 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 1 คอนกรีต 4.00 128    เทศบาล  1 

3 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 2 คอนกรีต 4.00 175    เทศบาล  3 

4 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 3 คอนกรีต 4.00 87    เทศบาล  2 

5 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 4 คอนกรีต 2.00 55      

6 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 5 คอนกรีต 4.00 83    บุษบก 

7 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 6 คอนกรีต 6.00 140    เทศบาล  4 

8 สายมุกดาอุทศิ   ซอย  6/1 คอนกรีต 4.00 307    เทศบาล  5 

9 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 7 คอนกรีต 4.00 133    เทศบาล  11 

10 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 8 ดินลูกรัง 3.00 240   คันคลองปากรังเหนือ 

11 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 9                                                 ยังไม่ได้อุทศิที่ดินให้เทศบาล   ซอยพัฒนา 11 

12 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 10 คอนกรีต 3.00 240    คันคลองปากรังใต ้

13 สายมุกดาอุทศิ   ซอย 11 คอนกรีต 2.00 133    ซอยพัฒนา  12 

14 สายเทศบาล  1. คอนกรีต 4.00 320    เทศบาล  15 

15 สายเทศบาล  1  ซอย 1 คอนกรีต 4.00 100    ซอยพัฒนา  1 

16 สายเทศบาล  1  ซอย  2 คอนกรีต 4.00 205    ซอยพัฒนา  2 

17 สายเทศบาล  2 คอนกรีต 4.00 325    เทศบาล  14 

18 สายเทศบาล  2 ซอย  1 คอนกรีต 2.50 90    ซอยพัฒนา  4 

19 สายเทศบาล 2  ซอย  2 คอนกรีต 3.00 230    ซอยพัฒนา  5 

20 สายเทศบาล  3 คอนกรีต 3.00 165    ซอยพัฒนา  7 

21 สายเทศบาล  4 คอนกรีต 3.00 100      

22 สายเทศบาล  5 คอนกรีต 3.00 160    ซอยพัฒนา  9 

23 สายเทศบาล  6 คอนกรีต 6.00 349    ชื่อเดิม 

24 สายเทศบาล  6  ซอย  1 คอนกรีต 3.00 150    ซอยพัฒนา  8 

25 สายเทศบาล  6  ซอย  2 คอนกรีต 4.00 130    ซอยพัฒนา  6 

26 สายเทศบาล  6  ซอย  3 คันดิน     พื้นที่ของกรมเจ้าทา่    คันปูองกันน้ าท่วม 

27 สายเทศบาล  7 คอนกรีต 6.00 565    ชื่อเดิม 

28 สายเทศบาล  7  ซอย  1   หินคลุก 6.00 23    อ. 
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ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล  

ท่ี ชื่อถนน ประเภท 

ขนาด

กว้าง ระยะทาง สถานภาพ 
หมายเหตุ 

(เมตร) (เมตร) ใช้ได้ ช ารุด (ชื่อถนนเดิม) 

29 สายเทศบาล  7  ซอย  2     คอนกรีต 4.00 80    ซอยพัฒนา  13 

30 สายเทศบาล  7  ซอย  3 คอนกรีต 3.00 265    ซอยพัฒนา  3 

31 สายเทศบาล  8 คอนกรีต 6.00 980    ชื่อเดิม 

32 สายเทศบาล  8  ซอย  1 คอนกรีต 4.00 253    เทศบาล  12 

33 สายเทศบาล  8  ซอย  1/1 คอนกรีต 3.00-4.00 53    บา้นนายชุบ 

34 สายเทศบาล  8  ซอย  2 ลาดยาง 3.00 920    บริเวณด้านวัด 

35 สายเทศบาล  8  ซอย  3 คอนกรีต 3.00 125    ข้างวัดทิศเหนือ 

36 สายเทศบาล  8  ซอย  4 คอนกรีต 3.00 165    เทศบาล  10 

37 สายเทศบาล  8  ซอย  5 คอนกรีต 6.00 290    ร่วมใจพัฒนา 

38 สายเทศบาล  8  ซอย  6 คอนกรีต 3.00 200    เทศบาล  10 

39 สายเทศบาล  8  ซอย  7                                                                  (ถนนที่โรงเรยีนสร้างเอง)   ข้าง ร.ร.ดา้นเหนือ 

40 สายเทศบาล  8  ซอย  8 คอนกรีต        4.00  156    บา้นจิราพร 

41 สายเทศบาล  8  ซอย  9 (ถนนที่โรงเรยีนสร้างเอง)   ข้าง ร.ร.ด้านใต ้

42 สายเทศบาล  8  ซอย  11 คอนกรีต 4.00 220    ซอเยพัฒนา  20 

43 สายเทศบาล 9   คอนกรีต 6.00 720    ชื่อเดิม 

44 สายเทศบาล  9  ซอย  1 คอนกรีต 3.00 100    ซอยพัฒนา  10 

45 สายเทศบาล 9 ซอย 2 คอนกรีต 3.00 100   ซอยพัฒนา  18 

46 สายเทศบาล 13   คอนกรีต 6.00 835    ชื่อเดิม 

47 สายเทศบาล 13  ซอย  1 คอนกรีต 3.00 116    ซอยพัฒนา 12 

48 สายริมแม่น้ ายม คอนกรีต 4.00 285    ชื่อเดิม 

                

 สรุป             

  รวมทั้งหมด       44    สาย   11,231.00  เมตร  11.230 กม.     

  ถนนคอนกรีต          41    สาย       10,048.00  เมตร   10.040 กม.     

  ถนนหินคลุก           1    สาย              23.00  เมตร  0.023 กม.     

  ถนนดินลูกรัง            1    สาย            240.00  เมตร  0.240 กม.     

  ถนนลาดยาง              1    สาย            920.00  เมตร      0.920  กม.     
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  การไฟฟ้า 

 ในเขตเทศบาล มีไฟฟูาของการไฟฟูาสว่นภูมภิาคอ าเภอโพทะเลใหบ้ริการ และมีไฟฟูาใช้ทุก

ครัวเรือน แตถ่นนสาธารณะของเทศบาล ยังตดิตั้งไฟฟูาสาธารณะไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณในการ

บริหารงานยังไม่เพียงพอในการให้บริการ แต่เทศบาลมีแผนที่จะติดตัง้ไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกสาย 

ภายในอนาคต 

  การประปา 

 การประปาสว่นภูมภิาคของอ าเภอบางมูลนาก  สาขาอ าเภอโพทะเล  ให้บริการ  

  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขประจ าอ าเภอ 1 แห่ง คือ ที่ท าการไปรษณีย์โพทะเล  ตั้งอยู่ติดรมิถนน

สายบางมูลนาก  – บรรพตพิสัย  บริเวณทิศตะวันออกของเทศบาล   มีองค์การโทรศัพท์สาขาโพทะเล   

ให้บริการโทรศัพท์ครอบคลุมทั่วถึงเขตเทศบาล  มีโทรศัพท์สาธารณะติดตัง้ในพืน้ที่เทศบาล   

 ด้านเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 

 ชุมชนเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมอืง แตเ่ดิมใชก้ารขนสง่และการคมนาคมทาง

น้ า โพทะเลเป็นเมืองที่มเีศรษฐกิจค่อนขา้งด ีเพราะเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าประเภทเกษตรกรรม แต่ปัจจุบัน

การคมนาคมขนส่งเปลี่ยนไปเป็นทางรถยนต์ ท าใหเ้ศรษฐกิจของโพทะเลค่อนขา้งดยีิ่งขึ้น  ส่งผลดตี่อรายได้

เฉลี่ยต่อครอบครัว จากข้อมูลของ จปฐ. ในปี พ.ศ. 2558 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลโพทะเลมีรายได้

เฉลี่ย176,339 บาท ตอ่ครัวเรือน และมีรายได้เฉลี่ย 68,512 บาท ตอ่คน 

  การเกษตรกรรม 

 การเกษตรกรรม ด้วยพื้นที่เพียง 0.754 ตารางกิโลเมตร  ในเขตเทศบาลจงึไม่มพีืน้ที่ท านา  แต่

พืน้ที่รอบเขตเทศบาล  เป็นพืน้ที่ท านาเป็นส่วนใหญ่ 

   การพาณชิย์และบรกิาร 

 ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล มีร้านค้าและบริการ  ดังนี้ 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวน 

1 ธนาคาร  และบริษัทประกันชีวติ 2 

2 คลินิก 3 

3 โรงพิมพ์ 1 

4 ร้านขายของช าต่าง ๆ 99 

5 สถานที่จ าหนา่ยหรือสะสมอาหาร  

  สถานที่สะสมอาหาร 20 

  สถานที่จ าหนา่ยอาหาร 33 
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ล าดับที่ ประเภท จ านวน 

6 การจ าหนา่ยสินค้าในที่สาธารณะ 53 

7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 47 

8 ตลาดสด 1 

9 โรงฆ่าสัตว์ 1 

10 สถานีบริการน้ ามัน 2 

11 ร้านจ าหนา่ยอาหารสัตว์ 4 

12 ร้านสะสมยาฆ่าแมลง – ปุ๋ย 1 

  ธนาคาร 

 โพทะเลมีธนาคาร  2  แห่ง  ดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อธนาคาร จ านวน 

1 ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  สาขาโพทะเล 1  แห่ง 

2 ธนาคารออมสิน  สาขาโพทะเล 1  แห่ง 

  ส่วนราชการที่ตั้งในเขตพื้นที่เทศบาล 

  มีหน่วยราชการ  และรัฐวิสาหกิจ  ตั้งอยู่ในพืน้ที่  จ านวน  7  แห่ง  ดังนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  สาขาโพทะเล 

2. ธนาคารออมสิน  สาขาโพทะเล 

3. ส านักงานที่ดินจังหวัดพิจติร  สาขาโพทะเล 

4. ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนอ าเภอโพทะเล 

5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพทะเล 

6. โรงเรียนอนุบาลโพทะเล  “รัฐบ ารุง” 

7. โรงเรียนวัดโพทะเล 

      2.1.7 การวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  

จุดแข็ง 

1. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาจากท้องถิ่นที่มคีวามหลากหลาย ท าให้เข้าใจสภาพปัญหาและความ

ต้องการของท้องถิ่น 

2. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

3. ชุมชนและเทศบาลมคีวามรูค้วามเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาตา่งๆ ในพื้นที่ 

สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและระบุความตอ้งการที่แท้จริงของชุมชนได้ดี 

4. บุคลากรของเทศบาลมคีวามรูแ้ละทักษะในการด าเนินงาน 
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จุดอ่อน 

1. จ านวนบุคลากรและงบประมาณมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีอยู่มาก 

2. ขาดระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3. แผนพัฒนาของเทศบาลยังขาดงบประมาณสนันสนุนให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

4. ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงแผนในเทศบาล 

5. ขาดระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย และตัวช้ีวัดคุณภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผน  

ขาดการรเิริ่มที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุงขอ้มูลให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

6. ขั้นตอนในการด าเนินงานยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

7. การประสานระหว่างหน่วยงานในเทศบาลยังไม่ดีเท่าที่ควร 

8. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการมสี่วนรว่มเพื่อพัฒนา 

9. บทบาทการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวางแผนค่อนขา้งนอ้ย 

 โอกาส 

1. ภาคประชาชนและสังคมให้ความสนใจและสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ 

2. เทศบาลต าบลโพทะเลมีการคมนาคมที่สะดวก สามารถติดต่อได้ทั้งทางรถยนต์ และทางน้ า 

3. การกระจายอ านาจท าให้ท้องถิ่นพึ่งตัวเองได้ สามารถด าเนินงานตามสภาพปัญหาที่ 

แท้จรงิของท้องถิ่น มกีารรวมกลุ่มกันของท้องถิ่น 

 4. รัฐธรรมนูญให้การรับรองสทิธิภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการพัฒ นา

ที่ยั่งยืน 

 อุปสรรค 

1. ระเบียบ กฎหมายและภารกิจไม่เอื้ออ านวย ขาดความชัดเจน มกีารซ้ าซ้อนกันของ 

อ านาจหน้าที่ในแตล่ะหน่วยงาน 

 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 

 3. การเคลื่อนไหวของประชากรในพืน้ที่  

 4. ขาดกลไกหรือเครื่องมอืในระดับนโยบายและปฏิบัติ ในการบริหารแผนหรอืนโยบายที่ก าหนด

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 จุดแข็ง 

 เทศบาลต าบลโพทะเล มีการคมนาคมที่สะดวก มถีนนสามารถติดต่อกันได้ทั่วเทศบาล มีแม่น้ ายม

ไหลผา่นในเขต มีบุคลากรทีมคีวามสามารถในการออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน 

 จุดอ่อน 

 เทศบาลต าบลโพทะเล มีแม่น้ ายมไหลผ่าน ท าใหฤ้ดูฝนจะเกิดน้ าท่วมเป็นประจ า  
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 โอกาส  

 พืน้ที่ของเทศบาลมขีนาดเล็ก ท าให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานด าเนนิการได้ครอบคลุมเกือบทุกพืน้ที่ 

จงึสง่ผลใหค้วามจ าเป็นในการด้านก่อสร้างลดลง และคงเหลือเพียงภาระการบ ารุงรักษาให้คงสภาพพื้นที่

ใช้งานได้สะดวก ซึ่งภาระในการบ ารุงรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ท าให้สามารถซ่อมบ ารุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี 

 อุปสรรค 

 พืน้ทีของเทศบาลต าบลโพทะเลเป็นที่ลุ่ม ฤดูฝนอาจจะส่งผลท าใหเ้กิดน้ าท่วม ถนนถูกตัดขาด ไม่

สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ สภาพเศรษฐกิจทรุดลง 
 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 จุดแข็ง  

 เทศบาลต าบลโพทะเลอยู่ในพืน้ที่อ าเภอโพทะเลซึ่งมีสิ่งศักดิ์สทิธิ์ที่เป็นที่นับถือของคนทั่วประเทศ 

ได้แก่หลวงพ่อเงนิ แหง่วัดบางคลาน และวัดท้ายน้ า หลวงพ่ออู๋ แหง่วัดโพทะเล  ซึ่งท าให้ประชาชนเดินทาง

มาท่องเที่ยว และเคารพสักการะท าให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดขีึน้ 

 จุดอ่อน  

 เทศบาลต าบลโพทะเลตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่มเีส้นทางคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากเกิดน้ าท่วมบ่อยท าให้

เส้นทางคมนาคมช ารุด เสียหาย ประกอบกับไม่ใช่เป็นทางสายหลักจงึไม่สะดวกในการเดินทางและแวะเข้ามา 

 โอกาส  

 ภาครัฐใหค้วามส าคัญและสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวในอนาคตมากขึ้น 

 อุปสรรค  

 เทศบาลต าบลโพทะเล ไม่มงีบประมาณเพียงพอในการปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ดียิ่งขึน้ 

ด้านอาชีพและการลงทุน 

 จุดแข็ง  

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย ท าให้เกิดมเีวลาว่าง  จึงเกิดการร่วมตัว

เพื่อจัดตัง้กลุ่มอาชีพ  โดยเทศบาลได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพ  ท าให้ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 

 จุดอ่อน  

 ผลติภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมยังไม่ได้มาตรฐานให้มคีุณภาพระดับห้าดาว  ไม่มี

หนว่ยงานภาครัฐอื่น ได้เข้ามาพัฒนาฝีมอืให้แก่กลุ่มอาชีเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  

 โอกาส  

 พืน้ที่ของเทศบาลเป็นศูนย์กลางด้านการค้า ท าให้มีการค้าขาย ประชาชนในพื้นที่และพืน้ที่ใกล้เคียง

สามารถน าสนิค้ามาขายบริเวณตลาดสดของเทศบาลได้อย่างสะดวก   

อุปสรรค 

 ผลติภัณฑ์ที่ผลิตไม่มีการจัดการดา้นการตลาดควบคู่กับการผลิตสนิค้าและบริการ  
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง 

 ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลโพทะเลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเทศบาลมงีบประมาณและบุคลากรที่พรอ้มจะด าเนนิการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ  

และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 จุดอ่อน 

 เทศบาลต าบลโพทะเล ยังขาดแคลนเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบที่มคีวามรูเ้ฉพาะทางในการด าเนินงานที่

ผา่นมาต้องขอความรว่มมอืจากหน่วยงานอื่น การด าเนนิงานที่ผา่นมาก็ไม่สามารถประเมินผลงานของ

กลุ่มเปูาหมาย และการด าเนินงานขาดความตอ่เนื่อง การด าเนนิงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง เชน่ การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใชเ้ทคโนโลยีแบบ

เตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งและปฏิบัติการสูง  

 โอกาส 

 ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและ

เป็นกระแสที่มกีารรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ประเทศและระดับโลก  มี

หนว่ยงานด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสรา้งจิตส านึก

ของประชาชน ตลอดทั้งการรณรงคใ์ห้มกีารน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแ้ล้วกลับมาใช้ซ้ า 

 อุปสรรค 

 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม

ขยะและมลพิษได้ ประกอบกับประชาชนบางสว่นยังขาดความรู้สกึรักท้องถิ่น ยังสรา้งมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

และยังไม่ให้ความร่วมมอืในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 จุดแข็ง  

 ผูบ้ริหารได้ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชวีิต  โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่

จะพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เยาวชน  ผู้พิการ  หรอืผูด้้อยโอกาส  และ

ผูสู้งอายุ โดยมีเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีิตโดยตรง 

 จุดอ่อน 

 ยังปรากฏการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม  การไม่รู้สทิธิของตนเอง  ประชาชนยังมทีัศนคตติ่อ

ผูด้้อยโอกาสและผูพ้ิการ  เยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรมค าสอนของศาสนา ในส่วนของการ

เสริมสรา้งสุขภาพ  ยังขาดแคลนผูเ้ชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา  

 โอกาส 

 เทศบาลต าบลโพทะเลมีสถาบันการศกึษา และสถาบันทางศาสนา ที่สามารถรองรับการพัฒนา

คุณภาพชวีิต รัฐบาลใหค้วามส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
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 อุปสรรค 

 การสนับสนุนผูพ้ิการไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่เนื่องจากกรอบระเบียบของทางราชการ  การ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในด้านการช่วยเหลือมขี้อปฏิบัติที่ยุ่งยาก คา่ครองชีพที่สูงขึน้ท าให้ประชาชนต้องท างาน

มากขึ้น จงึสง่ผลใหข้าดการดูแลสุขภาพ  ทั้งด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย  และการผักผ่อน 
 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง  

 ผูบ้ริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา โดยได้มกีารวางรากฐานความพรอ้มของเด็ก

ก่อนปฐมวัย  พร้อมทั้งมีปัจจัยด้านงบประมาณ  แผนงานจัดการศึกษา และบุคลากร 

 จุดอ่อน 

 ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ของเทศบาลต าบลโพทะเล  ตอ้งอาศัยทั้งบุคลากรที่มคีวามรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน และดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย เนื่องจากมี

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โอกาส  

 ในพืน้ที่เทศบาลต าบลโพทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงมสีถานการศึกษาตั้งแตร่ะดับก่อนวัยเรียน 

ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศกึษาให้ประสบผลส าเร็จ 

 อุปสรรค 

 ปัจจุบันการถ่ายโอนการศกึษายังมีความล่าช้า  และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจเรื่อง

การจัดการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ความลา่ช้าในการถ่ายโอนท าให้กระบทต่อแผนการ

ด าเนนิงานของเทศบาลต าบลโพทะเล 

ด้านการเมืองและการบริหาร 

 จุดแข็ง  

 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพ

ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างด ี จงึสง่ผลใหก้ารเมอืงภายในเทศบาลมี

ความเข้มแข็ง  ให้ด้านผู้บริหารได้เน้นการท างานแบบมีสว่นร่วม  โดยยึดหลักคิดการท างานเชงิรุกที่เน้น

ผลงานเป็นหลัก การก าหนดแผนงาน  โครงการ และเปูาหมายการท างาน  เป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝาุย 

 จุดอ่อน 

 ในด้านการเมอืงประชาชนยังขาดความเข้าใจในการประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมี

ความเข้าใจในการเมอืงการปกครองนอ้ย  การบริการประชาชนยังขาดเครื่องมอืเครื่องใช้ในการ

บริหารงาน เช่น ยานพาหนะ  อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล และเครื่องใช้ส านักงาน  ที่จะใช้ในการ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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 โอกาส 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้ให้อ านาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การด าเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหา และความตอ้งการของท้องถิ่น  นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีสว่นร่วมของ

ประชาชน 

 อุปสรรค 

 การจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาลยังขาดความแนน่อน ท าใหไ้ม่สามารถวางแผนด าเนนิงานได้ใน

ระยะยาว ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการควบคุม  ท าให้ไม่มอีิสระใน

การด าเนินงานที่จะตอบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริง  

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทราบผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาว่าเทศบาลได้น าโครงการไปปฏิบัติ

มากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรอืไม่ 

 องค์ประกอบ   ประกอบด้วยการสรุปสถานการณก์ารพัฒนาการประเมนิผลการน า

แผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและคุณภาพ 

   

เชิงปริมาณ 

ล า

ดับท่ี 

จ านวนโครงการท่ีบรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี พ.ศ. 2557 

จ านวนโครงการท่ีน ามาใช้

เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 

ปี พ.ศ. 2557 

คิดเป็นร้อยละ 
ห

มายเหต ุ

 

1 

 

123 

 

64 

 

52.03 

 

 

 

 เทศบาลต าบลโพทะเล    ได้ด าเนินงานในชว่งระยะเวลาที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาล   3 ปี 

(พ.ศ. 2557 – 2559) คิดเป็นสัดส่วนที่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดประมาณ   52.03% เนื่องจากเงนิ

งบประมาณที่มอียู่จ ากัด  และโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีมาก  ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  หรอื

ด าเนนิการยังไม่แล้วเสร็จ  จะได้ด าเนินการตอ่โดยบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2559 – 2561) ต่อไป 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ผลส าเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา  การแก้ปัญหา  การสนองตอบ  ความตอ้งการ  

ประชาชนในส่วนรวมตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาที่ผ่านมา  บรรลุจุดมุง่หมายอยู่ในระดับหนึ่ง  ซึ่งยังไม่ครบ

ตามที่ได้ก าหนด ซึ่งเทศบาลต าบลโพทะเล สามารถสรุปปัญหา /ความตอ้งการ  ที่จะต้องด าเนนิการในระยะ

ต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม  เทศบาลจะด าเนนิการเพื่อที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแนวทาง

พัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ต่อไป 

 



 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏบิัติ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรอืกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 

  วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลต าบลโพทะเล ได้แก่ 

“เสริมสรา้งรายได้   ให้การศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

น้อมรับความคิดเห็น  เน้นเรื่องสุขภาพ  ร่วมปราบอบายมุข 

น าโพทะเล  สูค่วามสุขที่ยั่งยืน” 

  พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 

.  1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  เสรมิสร้างรายได้  ขจัดความยากจนของคนและสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง  ตามเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. การพัฒนาการศกึษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหม้ีคุณภาพในการศึกษา  

 3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศนใ์ห้มคีวามรม่รื่น และเป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

 4. การส่งเสริมประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาคมสังคม โดยรับฟังความคดิเห็นเสียง

ส่วนใหญ่  และเคารพเสียงส่วนน้อย 

 5. การส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมคีุณภาพและชีวติที่ดีขึน้  ตลอดจนป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 6. การเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมอืงและชุมชน 

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล 

 1. ประชาชนมอีาชีพและรายได้พอเพียง  

 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการมสี่วนรว่ม  

 3. สร้างทัศนคติ  และปรับภูมทิัศนท์ี่ดกีับสิ่งแวดล้อม 

 4. ประชาชนได้รับการดูแล  แก้ไขความเดอืดร้อน  

 5. การคมนาคมโครงสรา้งพื้นฐาน  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  

 6. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีทุกด้าน  

 7. ประชาชน / เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  

 8. บริหารองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล  
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  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 สง่เสริมความสามัคคีการมสี่วนรว่มในระบอบประชาธิปไตย 

 สนับสนุนกีฬา นันทนาการ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว  

 สร้างสุขภาพอนามัย โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 

 สง่เสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีในสังคม 

 สง่เสริมการศกึษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  

 สรา้งความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 ปลูกจติส านึกที่ดทีางดา้นคุณธรรมทางสังคมและครอบครัว 

 ดูแล เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ ผูเ้จ็บปุวย ผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาส 

 สง่เสริมการค้าขายและอาชีพของประชาชนให้เจรญิรุ่งเรอืง  

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม พรอ้มสถานที่พักผอ่นและออกก าลังกาย 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ในช่วงสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

     มีจ านวน 6  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว   

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่  1  สนับสนุนให้มกีารจัดตัง้ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพ

ชีวติของประชาชน 

 แนวทางที่  2  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 แนวทางที่  3  สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน 

 แนวทางที่  4  สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ         

ของดเีมืองพิจติร  

ยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่  1  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

 แนวทางที่  2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  3  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  

 แนวทางที่  2  ปูองกันการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ  
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 แนวทางที่  3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ด้านการกีฬา 

 แนวทางที่  4 พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส  

 แนวทางที่  5 สนับสนุนการด าเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แนวทางที่  6 ส่งเสริมการสรา้งครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  

 แนวทางที่  7 ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

 แนวทางที่  8 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ  

 แนวทางที่  9 ส่งเสริมจัดการแขง่ขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  

 แนวทางที่ 10  ส่งเสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางที่ 11   สนับสนุนมาตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมสี่วนรว่มตามหลักธรรมาภบิาล  

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่  1 ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

 แนวทางที่  2 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน  

 แนวทางที่  3 พัฒนาองค์กร เครื่องมอื เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มี  

  ประสิทธิภาพ   

 แนวทางที่  4  พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางที่  5 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  

 แนวทางที่  6 สนับสนุนการให้บริการอนิเตอร์เน็ตไร้สาย WIFI ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  6   พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วชิาชีพ

เบือ้งตน้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทาง

การศกึษาอย่างหลากหลาย   
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  

 บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01) เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2558-2560) ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกันของ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด พิจติร ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจติร และ

ยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลโพทะเล บัญชโีครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01) ยังได้แสดงถึงแนวทางการพัฒนา

แตล่ะดา้น โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (แสดงให้เห็นถึงผลผลติของโครงการ) งบประมาณ

และที่ผ่านมา 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย 

 1 . งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี คอื พ.ศ. 2559-2561 

 2 . งบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงงบประมาณที่ตัง้ไว้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8-

2560) ในส่วนที่เป็นโครงการตอ่เนื่องหรอืมีลักษณะโครงการเดียวกัน จนเกิดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

 บัญชโีครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) จะน าไปสู่การจัดท าบัญชปีระสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 

และบัญชสีรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) และน าไปสู่การน าแผนไปปฏิบัติโดยเป็นกรอบในการจัด

งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลโพทะเล ซึ่งปรากฏในหนา้ 28 ถึงหนา้ 92 

  บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02 ) เป็นแบบแสดงของบัญชปีระสานโครงการพัฒนา

ตามกรอบของคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดพิจติร ซึ่งเทศบาลต าบลโพทะเล ไม่มโีครงการ

ประสานแผนฯ เนื่องจากไม่มีโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดพิจติร

ก าหนด ซึ่งปรากฏในหนา้ 93 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ 03) เป็นแบบแสดงบัญชีสรุปโครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9-2561) ของเทศบาลต าบลโพทะเลทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร ์ 

แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการและงบประมาณแตล่ะปี และรวมโครงการ งบประมาณ 3 ปี วา่มี

จ านวนโครงการและงบประมาณเท่าใด  ซึ่งปรากฏในหนา้ 94 ถึงหนา้ 100  

 รายละเอียดการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นดังนี้  

 

 

 

 

 

 



 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้้า สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และการทอ่งเที่ยว   

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเท่ียว  

    1.1  แนวทางที่ 1 สนบัสนนุใหม้กีารจัดตัง้ศูนย์ก้าจัดขยะมลูฝอย เพื่อสขุอนามยั และสขุภาพชวีติของประชาชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ เพื่อใหม้ถีังรองรับขยะแยก จัดซื้อถังรองรับขยะแบบ 50,000     - - จ้านวนถังขยะ ท้าใหม้ถีังรองรับขยะและ กองสาธารณสขุฯ

แบบมฝีาปิด ประเภทและความเป็นระเบียบ มฝีาปิด ที่จัดซื้อ ความเป็นระเบียบรักษา

สิ่งแวดลอ้ม

2 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ เพื่อก้าจัดขยะในพื้นที่ และ จัดซื้อเตาเผาขนะ จ้านวน  -  - 1,700,000 จ้านวน ลดคา่ใชจ้า่ยในการก้าจัดขยะ กองสาธารณสขุฯ

ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการก้าจัด 1 เคร่ือง เตาเผาขยะ และจัดการขยะในพื้นที่ดว้ย

ทีจัดซื้อ ตนเอง

3 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ เพื่อก้าจัดขยะในพื้นที่ และลด  -จัดอบรมสร้างความเขา้ใจ 50,000  -  - กจิกรรมอบรม แกป้ัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นและ กองสาธารณสขุฯ

บูรณาการ ปัญหาขยะ และลดคา่ใชจ้า่ย ใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลดคา่ใชจ้า่ยในการบริหาร

จัดการขยะ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

          รายละเอยีดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

          เทศบาลต้าบลโพทะเล  อ้าเภอโพทะเล  จังหวัดพจิติร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บรหิารจัดการน ้า และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้้า สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และการทอ่งเที่ยว   

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเท่ียว  

    1.2  แนวทางที่ 2 สง่เสริมและสนบัสนนุการมสีว่นร่วมของประชาชน ชุมชน ใหม้จีติส้านกึในการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาสาสมัครพทิักษ์ เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม จัดอบรมและจัดตัง้กลุม่ 30,000 10,000 10,000  -การจัด ท้าใหเ้กดิกลุม่และสมาชกิ กองสาธารณสขุฯ

สิง่แวดลอ้ม ในการอนุรักษธ์รรมชาติ อาสาสมัครพทิักษ์ อบรม มจีติรส้านกึในการรักษา

และสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้ม -กลุม่ทีจ่ัดตัง้ สิง่แวดลอ้ม

2 โครงการรณรงคป์ลูกปา่ เพื่อรณรงคใ์นการปลูกปา่ไม้ ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 ตน้ไมท้ีป่ลูก ชมุชนมปีา่ไมเ้พิ่มมากขึ้น ส้านักปลัดฯ

เฉลมิพระเกยีรต ิ เพื่อเพิ่มปา้ไม ้และอนุรักษ์ สเีขยีว ท้าใหม้สีิง่แวดลอ้มทีด่ี

ตามพระราชเสาวนย์ี ของสมเด็จ ทรัพยากรธรรมชาติ  เอื้อตอ่การด้ารงชวีติทีด่ขีึ้น

พระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนินีาถ และสิง่แวดลอ้ม

3 โครงการรณรงคป์ลูกหญา้แฝก เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม ปลูกหญา้แฝกในพื้นทีเ่ขต 10,000 10,000 10,000 หญา้แฝก ชมุชนมปีา่ไมเ้พิ่มมากขึ้น ส้านักปลัดฯ

อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริของ ในการปลูกหญา้แฝก เพื่อ เทศบาล ทีป่ลูก ท้าใหม้สีิง่แวดลอ้มทีด่ ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ปอ้งกันการพังทลายของดนิ ลดการพังทลายของดนิ 

ภูมพิลอดุลยเดช เอื้อตอ่การด้ารงชวีติ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บรหิารจัดการน ้า และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้้า สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และการทอ่งเที่ยว   

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเท่ียว  

    1.3  แนวทางที่ 3 สนบัสนนุการลดภาวะโลกร้อน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลคาร์บอนต่้า เพื่อลดการปลอ่ยกา๊ซ 1.จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 จ้านวน ปริมาณการใชพ้ลังงาน กองสาธารณสขุฯ

เรือนกระจกสูช่ั้นบรรยากาศ แกนน้า อสม. กจิกรรมที่ ไฟฟา้และน้้ามันนอ้ยลง 

2.รณรงคใ์หใ้ชจ้ักรยาน ใหค้วามรู้ ชว่ยลดโลกร้อน

3.ศกึษาดูงานพื้นทีต่น้แบบ รณรงค์

และศกึษา

ดูงาน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บรหิารจัดการน ้า และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้้า สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และการทอ่งเที่ยว   

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเท่ียว  

    1.4  แนวทางที่ 4  สง่เสริมสนบัสนนุกจิกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมทอ้งถิน่ที่ส้าคญั ของดเีมอืงพจิติร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนการจัดงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณให้ 50,000 50,000 50,000 จ้านวน วัดทา่หลวงมงีบประมาณ กองการศกึษา

ประเพณีแขง่ขนัเรือยาวของ ในการจัดงานประเพณี วดัท่าหลวง(พระอารามหลวง) งบประมาณ ในการจัดงานประเพณี

จังหวัดพจิติร แขง่เรือยาวใหว้ัดทา่หลวง ในการจัดงานประเพณี ทีส่นับสนุน แขง่ขนัเรือยาว เพื่อสบืสาน

(พระอารามหลวง) แขง่ขนัเรือยาว วัฒนธรรมและประเพณี

อันดงีามของจังหวัด

2 โครงการอุดหนุนการจัดงาน เพื่อสง่เสริมกจิกรรมและ สนับสนุนงบประมาณให้ 12,000  -  - จ้านวน วัฒนธรรม ประเพณีทาง กองการศกึษา

ร้ิวขบวนถวายดอกบัวนมัสการ สนับสนุนวัฒนธรรมทาง อปท.ทีเ่ป็นเจา้ภาพ ในการ งบประมาณ พุทธศาสนาไดรั้บการ

หลวงพอ่เพชร วัดทา่หลวง พุทธศาสนา จัดร้ิวขบวนถวายดอกบัว ทีส่นับสนุน สง่เสริมและสบืทอดด้ารงค์

(พระอารามหลวง) นมัสการหลวงพอ่เพชร คงอยู่สบืไป

วัดทา่หลวง พระอารามหลวง

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บรหิารจัดการน ้า และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้้า สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และการทอ่งเที่ยว   

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเท่ียว  

    1.4  แนวทางที่ 4  สง่เสริมสนบัสนนุกจิกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมทอ้งถิน่ที่ส้าคญั ของดเีมอืงพจิติร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสาธารณะ 100,000   100,000   100,000   จ้านวน ประชาชนมเีป็นสถานที่ กองชา่ง

หนองสนุน่ (หนองสนุน่) ใหส้วยงาม (หนองสนุน่) ใหอ้ยู่ในสภาพ กจิกรรมที่ ทอ่งเทีย่ว พักผ่อนหย่อนใจ

ส้าหรับเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ ทีส่วยงาม สะอาด ปลอดภัย ด้าเนนิการ และทีอ่อกก้าลังกายที่

พักผ่อนหย่อนใจ และที่ เหมาะสมหรับการทอ่งเทีย่ว ปรัปบรุง เหมาะสม สวยงาม 

ออกก้าลังกาย ผักผ่อนและออกก้าลังกาย ปลอดภัย

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางทอ่ระบายน้้าบริเวณ เพื่อการระบายน้้าทว่มขงัจาก วางทอ่ระบายน้้า  - 300,000  - การกอ่สร้าง ท้าใหเ้กดิความปลอดภัย กองชา่ง

ส้านักงานเทศบาล เหตุอุทกภัย ทอ่ระบายน้้า พังทลายของดนิ

2 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้า  เพื่อระบายน้้าทว่มขงัจาก กอ่สร้างทอ่ระบายน้้า - 150,000 - การกอ่สร้าง ท้าใหน้้้าทว่มขงัจากอุทกภัย กองชา่ง

หมู ่9 (เสนอโดยชมุชน59 พัฒนา) อุทกภัย ทอ่ระบายน้้า นอ้ยลง

3 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงราง เพื่อระบายน้้าทว่มขงัจาก กอ่สร้าง ปรับปรุง  - 900,000  - การกอ่สร้าง ท้าใหน้้้าทว่มขงัจากอุทกภัย กองชา่ง

ระบายน้้า สายเทศบาล 8 ซอย 1 อุทกภัย รางระบายน้้า ทอ่ระบายน้้า นอ้ยลง

บริเวณบา้นนางสุรินทร์ กลา้หาญ

(เสนอโดยชมุชนปากรังเกา้พัฒนา)

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าทว่มขงัจาก ปรับปรุงรางระบายน้้า 200,000  - - การปรับปรุง ท้าใหน้้้าทว่มขงัจากอุทกภัย กองชา่ง

ตัง้แตบ่ริเวณบา้นนายวนิัย ทมิเทศ อุทกภัย รางระบายน้้า ลดนอ้ยลง

ถงึบา้นนายอว้น ภูน่อ้ย

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ 38)

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าทิ้ง เพื่อระบายน้้าทว่มขงัจาก กอ่สร้างทอ่ระบายน้้า 450,000  -  - การกอ่สร้าง ท้าใหน้้้าทว่มขงัจากอุทกภัย กองชา่ง

สายเทศบาล 6 ซอย 1 อุทกภัย ทอ่ระบายน้้า นอ้ยลง

(เสนอโดยชุมชนพฒันามุกดาอุทิศ)

6 โครงการขดุลอกคลองบริเวณ ท้าใหล้้าคลองระบายน้้า ขดุลอกคลอง  - 190,000  - การขดุลอด ท้าใหน้้้าทว่มขงัจากอุทกภัย กองชา่ง

ถนนสายปากลัดตัง้แตบ่ริเวณถนน สะดวก ลดปัญหาจากเหตุ คลอง ลดนอ้ยลง

สายเทศบาล 2 สุดเขต ซอยบา้น อุทกภัย

ผู้ใหญบ่ัต ิถงึบา้นนายวนิัย ทมิเทศ

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ 38)

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการวางทอ่บริเวณหนา้บา้น ท้าใหร้ะบายน้้าสะดวก วางทอ่ระบายน้้า 100,000  -  - การกอ่สร้าง ปัญหาน้้าทว่มขงัจาก กองชา่ง

นายสมชาย ลดปัญหาจากเหตุอุทกภัย ทอ่ระบายน้้า อุทกภัยลดนอ้ยลง

(ร้านซอ่มรถมอเตอร์ไซด)์

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ  38)

8 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้้าทิ้ง มีคลองไวส้่งน้้าทิ้ง เพือ่ลด กอ่สร้างคลองส่งน้้าทิ้ง  - 200,000  - การกอ่สร้าง น้้าไม่ท่วมขังในชุมชน ในชว่ง กองชา่ง

บริเวณบ้านดาบเชยีร ถงึประตูน้้า ปัญหาน้้าท่วมขัง ระยะทาง 100 เมตร คลองสง่น้้าทิ้ง ฤดูฝน

(เสนอโดยชมุชน 59 พัฒนา)

9 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความ ตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ  - 200,000 - ไฟฟา้ ท้าใหป้ระชาชนไดรั้บความ กองชา่ง

บริเวณริมเขื่อน สะดวก ปลอดภัยในดา้น สาธารณะ สะดวก ปลอดภัย ในการ

(เสนอโดยชมุชนริมน้้ายม) การคมนาคมเวลากลางคนื ทีต่ดิตัง้ คมนาคมเวลากลางคนื

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความ ตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ - 80,000 - ไฟฟา้ ท้าใหป้ระชาชนไดรั้บความ กองชา่ง

สายเทศบาล 7 (พร้อมแยกซอย) สะดวก ปลอดภัยในดา้นการ สาธารณะ สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคมเวลากลางคนื ทีต่ดิตัง้ คมนาคมเวลากลางคนื

11 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความ ตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ 20,000  - - ไฟฟา้ ท้าใหป้ระชาชนไดรั้บความ กองชา่ง

บริเวณซอยเทศบาล 8 ซอย 3 สะดวกปลอดภัยในดา้นการ สาธารณะ สะดวกปลอดภัยในการ

(ขา้งวัดโพทะเลดา้นใต้) คมนาคมเวลากลางคนื ทีต่ดิตัง้ คมนาคมเวลากลางคนื

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - 300,000  - ไฟฟา้ ท้าใหป้ระชาชนไดรั้บความ กองชา่ง

พร้อมหมอ้แปลงถนนสายมุกดา สะดวกปลอดภัยในดา้นการ พร้อมหมอ้แปลง สาธารณะ สะดวกปลอดภัยในการ

อุทศิ ซอย 8 (บริเวณคลองปากรัง คมนาคมเวลากลางคนื ทีต่ดิตัง้ คมนาคม

ดา้นทศิเหนอื)

(เสนอโดยชมุชนคลองปากรัง)

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการตดิตัง้เสาไฟ เพื่อใหป้ระชาชนผู้ออก ตดิตัง้เสาไฟฟา้พร้อมตดิไฟ  -  - 50,000 เสาไฟ ท้าใหป้ระชาชนผู้ออก กองชา่ง

พร้อมไฟสปอร์ตไลต์ ก้าลังกายไดรั้บความสะดวก สปร์ตไลต์ ทีต่ดิตัง้ ก้าลังกายไดรั้บความสะดวก

(บริเวณโรงพยาบาลเกา่) ปลอดภัย ในชว่งเวลา ปลอดภัยย่ิงขึ้น

(เสนอโดยชุมชนพฒันามุกดาอุทิศ) กลางคนื

14 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความ ตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ 500,000  -  - ไฟฟา้ ท้าใหป้ระชาชนไดรั้บความ กองชา่ง

ในเขตเทศบาลต้าบลโพทะเล สะดวกปลอดภัยในดา้นการ ในเขตเทศบาลต้าบลโพทะเล สาธารณะ สะดวกปลอดภัยในการ

(เสนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) คมนาคมในชว่งเวลา ทีต่ดิตัง้ คมนาคมชว่งเวลากลางคนื

กลางคนื 

15 โครงการปรับปรุงโรงฆา่สัตว์ เพื่อใหม้โีรงฆา่สัตวท์ีไ่ด้ ปรับปรุงโรงฆา่สัตวใ์หไ้ด้ 50,000 10,000 10,000 โรงฆา่สัคว์ โรงฆา่สัตวไ์ดต้ามเกณฑ์ กองสาธารณสขุฯ

ตามเกณฑม์าตรฐานและ ตามเกณฑม์าตรฐาน ทีไ่ดรั้บการ มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ

ถูกสุขลักษณะ ปรัปบรุง

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงตลาดสด เพื่อใหต้ลาดสดผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงตลาดสดให้ 200,000 10,000 10,000 ตลาดสด ตลาดสดผ่านเกณฑ์ กองสาธารณสขุฯ

(เสนอโดยชมุชนริมน้้ายมและ มาตรฐาน ตลาดสดนา่ซื้อ ผ่านเกณฑ ์ตลาดสดนา่ซื้อ ทีไ่ดรั้บการ มาตรฐานตลาดสดนา่ซื้อ

ชมุชนพัฒนามุกดาอุทศิ) ปรับปรุง

17 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนทีไ่ปผักผ่อน กอ่สร้างหอ้งน้้าสาธารณะ 1,000,000  -  - หอ้งน้้า ประชาชนทีไ่ปผักผ่อนที่ กองชา่ง

บริเวณหนองสนุน่ ทอ่งเทีย่ และออกก้าลังกาย จ้านวน 4 หอ้ง บริเวณ ทีก่อ่สร้าง สวนสาธารณะหนองสนุน่

(เสนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) ทีส่วนสาธารณะหนองสนุน่ หนองสนุน่ มหีอ้งน้้าไวค้อยใหบ้ริการ

มหีอ้งน้้าไวค้อยใหบ้ริการ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.1  แนวทางที่ 1 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการกอ่สร้างสระวา่ยน้้า เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี กอ่สร้างสระวา่งน้้าขนาด  - 2,000,000  - สระวา่ยน้้า ใหเ้ด็กและเยาวชนมสีถานที่ กองชา่ง

สถานทีห่ัดเรียนวา่ยน้้า และ ความยาว 15 เมตร ทีก่อ่สร้าง หัดเรียนวา่ยน้้า และ

ออกก้าลังกายอย่างเหมาะสม ออกก้าลังกายทีเ่หมาะสม

เพื่อลดความสูญเสยีชวีติ และลดความสูญเสยีชวีติ

จากการจมน้้า จากการจมน้้า

19 โครงการกอ่สร้างบันไดคอนกรีต เพื่อใชส้้าหรับเป็นทีน่ัง่ชม กอ่สร้างบันไดคอนกรีต  -  - 3,000,000 บนัไดคอนกรีต ประชาชน และผู้ร่วมงาน กองชา่ง

บริเวณหนา้วัดโพทะเล กจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ัดบริเวณ บริเวณหนา้วัดโพทะเล ทีก่อ่สร้าง มสีถานทีช่มกจิกรรม

(เสนอโดยชมุชน 59 พัฒนาและ ริมแมน่้้ายมบริเวณหนา้วัด การแสดงตา่งๆ ทีจ่ัด

ชมุชนคลองปากรังเกา้พัฒนา) โพทะเล บริเวณหนา้วัดโพทะเล

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.2  แนวทางที่ 2 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงบ้ารุงเสน้ทางคมนาคม แหลง่น้้า

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 700,000  - ถนน คสล. ท้าใหป้ระชาชนมถีนน กองชา่ง

พร้อมรางระบายน้้า (ขา้งวัด ทีไ่ดม้าตรฐาน ไวใ้ชใ้นการ กวา้ง 3  เมตร ยาว 70 เมตร ทีก่อ่สร้าง ส้าหรับการคมนาคมสะดวก

โพทะเล) เทศบาล 8 ซอย 3 คมนาคม พร้อมรางระบายน้้า 2 ฝ่ัง ย่ิงขึ้น

(ตอ่จากถนนเดมิ) ยาวรวม 410 เมตร

(เสนอโดยชมุชน 59 พัฒนา)

2 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  -  - 300,000 ถนน คสล. ท้าใหป้ระชาชนมถีนน กองชา่ง

ถนนเทศบาล 5 ตัดตรงประจบกับ ทีไ่ดม้าตรฐาน ไวใ้ชใ้นการ กวา้ง 3  เมตร ยาว 44 เมตร ทีก่อ่สร้าง ส้าหรับการคมนาคม

ถนนสายปากลัด บริเวณบา้น คมนาคม สะดวกย่ิงขึ้น

นายวนิัย ทมิเทศถงึบา้นนายนาก 

ปัญญาด ี

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ  38)

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.2  แนวทางที่ 2 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงบ้ารุงเสน้ทางคมนาคม แหลง่น้้า

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนส้าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 100,000  -  - ถนน คสล. ท้าใหป้ระชาชนมถีนน กองชา่ง

พร้อมทอ่ระบายน้้า คมนาคมและมรีะบบ กวา้ง 4  เมตร ยาว 23 เมตร ทีก่อ่สร้าง ส้าหรับการคมนาคมสะดวก

 ถนนเทศบาล 7 ซอย 1 ระบายน้้า ไมใ่หน้้้าทว่มขงั ย่ิงขึ้น

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ 38)

4 โครงการกอ่สร้างถนนดนิลงลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน กอ่สร้างถนนลูกรัง  ขนาด  - 1,000,000  - ถนนดนิ ท้าใหป้ระชาชนมถีนน กองชา่ง

บริเวณบา้นนายประสทิธิ์  ย้ิมแย้ม ทีไ่ดม้าตรฐาน ไวใ้ชใ้นการ กวา้ง 4  เมตร ลูกรัง ส้าหรับการคมนาคมสะดวก

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ 38) คมนาคม ย่ิงขึ้น และปลอดภัย

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนผู้มาใช้ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 1,000,000  - ถนน คสล. ท้าใหป้ระชาชนมถีนน กองชา่ง

บริเวณโรงฆา่สัตว์ บริการมถีนนส้าหรับใชก้าร กวา้ง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ทีก่อ่สร้าง ส้าหรับการคมนาคมสะดวก

คมนาคม ย่ิงขึ้น

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.2  แนวทางที่ 2 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงบ้ารุงเสน้ทางคมนาคม แหลง่น้้า

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนส้าหรับใชค้มนาคมกอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 300,000  - ถนน คสล. ประชาชนมถีนนส้าหรับ กองชา่ง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า ถนนสาย กวา้ง 4  เมตร ยาว 80 เมตร ทีก่อ่สร้าง การคมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น

เทศบาล 7 ซอย 2

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ 38)

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนส้าหรับใช้ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 1,000,000  - - ถนน คสล. ประชาชนมถีนนส้าหรับ กองชา่ง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า คมนาคมและมรีางระบาย กวา้ง 3 เมตร ยาว 56 เมตร ทีก่อ่สร้าง การคมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น

ถนนมุกดาอุทศิซอย 6/1 น้้าทิ้ง ปอ้งกันน้้าทว่ม และกวา้ง 4 เมตร ยาว 249

(สายหนา้โรงพยาบาลเกา่) เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

(เสนอโดยชมุชนพัฒนามุกดาอุทศิ)

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตรและสนิค้าขา้ว

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิคา้ขา้ว 

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสนิค้าขา้ว

      2.2  แนวทางที่ 2 กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงบ้ารุงเสน้ทางคมนาคม แหลง่น้้า

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสร้างสะพานแขวน เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความ กอ่สร้างสะพานแขวน  -  - 5,000,000 สะพานแขวน ท้าใหป้ระชาชนไดรั้บความ กองชา่ง

ขา้มแมน่้้ายม บริเวณหนา้วัด สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก รวเดร็ว ปลอดภัย

โพทะเล ในการคมนาคม ในการคมนาคม

(เสนอโดยชุมชนโพทะเลรวมใจ 38)

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.1  แนวทางที่ 1 สง่เสริมและพัฒนาอาชพีใหแ้กป่ระชาชน

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชพี เพื่อเสริมสร้างอาชพีและเพิ่ม จัดอบรม หรือกจิกรรมและ 30,000 30,000 30,000  -กจิกรรม ท าใหป้ระชาชนมรีายได้ กองสวัสดิการฯ

ใหแ้กป่ระชาชน รายไดใ้หแ้กป่ระชาชน สนับสนุนงบประมาณในการ การจัดอบรม เพิ่มมากขึ้น

(เสนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) สง่เสริมและพัฒนาอาชพี -งบประมาณ

ใหแ้กป่ระชาชน ทีส่นับสนุน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.2  แนวทางที่ 2 ปอูงกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพื้นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบ้า เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลโพทะเลเป็นจัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 20,000  20,000  20,000  กจิกรรม เทศบาลต าบลโพทะเลเป็น กองสาธารณสขุฯ

พื้นทีป่ลอดโรคพสิุนัขบา้ ประชาชนและเจา้ของ อบรม ณรงค์ พื้นทีป่ลอดโรคพษิสันัขบา้

สัตวเ์ลี้ยง ประชาสัมพนัธ์

2 โครงการปอูงกันและควบคุม เพื่อปอูงกันและควบคุมไมใ่ห้ ฉดีวัคซนี ฉดียาคุมก าเนดิ 20,000  20,000  20,000  กจิกรรมการ สัตวเ์ลี้ยงไมเ่ป็นโรค กองสาธารณสขุฯ

โรคพษิสุนัขบา้ สัตวเ์ลี้ยงเป็นโรคพษิสุนัขบา้ และท าหมันใหก้ับสัตวเ์ลี้ยง ฉดีวัคซนี พษิสุนัขบา้ และควบคุม

ไปสูม่นุษย์ ฉดียาคุม ปริมาณสัตวเ์ร่ร่อน

ก าเนดิและ

ท าหมัน

3 โครงการปอูงกันและควบคุมโรค เพื่อปอูงกันและควบคุมโรค รณรงคใ์หค้วามรู้แกป่ระชาชน 50,000  50,000  50,000  กจิกรรมการ ประชาชนไมเ่ป็นโรค กองสาธารณสขุฯ

ไขเ้ลอืดออก ไขเ้ลอืดออก แจกทรายอะเบทและฉดีพน่ ปอูงกันและ ไขเ้ลอืดออก

สารเคมเีพื่อก าจัดยุง ควบคุม

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.2  แนวทางที่ 2 ปอูงกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซื้อเคร่ืองพน่ยุง เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการ จัดซื้อเคร่ืองพน่ยุง ชนดิ 80,000   - - เคร่ืองพน่ยุง มอุีปกรณ์ในการก าจัด กองสาธารณสขุฯ

ชนดิหมอกควัน พน่ยุง ปอูงกันประชาชน หมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง ยุงลายประชาชนไมเ่ป็นโรค

(เสนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) ไมใ่หเ้ป็นโรคไขเ้ลอืดออก ไขเ้ลอืดออก

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

      -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.3  แนวทางที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติใหป้ระชาชนในดา้นสาธารณสุขและสุขภาพดา้นการกฬีา 

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพดา้น เพื่อใหบุ้คลากรของ อสม. จัดอบรมใหค้วามรู้แก ่อสม. 160,000 160,000 160,000 กจิกรรม บุคลากร อสม.และ กองสาธารณสขุฯ

สาธารณสุข และประชาชนมคีวามรู้ดา้น และประชาชนในดา้น อบรมให้ ประชาชนมสีว่นร่วมและ

สาธารณสุขและมสีว่นร่วม สาธารณสุข ความรู้ มคีวามรู้ดา้นสาธาณณสุข

ในการด าเนนิงาน

2 โครงการอบรมและ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความ จัดอบรมใหค้วามรู้และศกึษา 100,000  100,000  100,000  กจิกรรม อสม.มคีวามรู้ความ กองสาธารณสขุฯ

ศกึษาดูงานแกนน าสุขภาพ สามารถของแกนน าสุขภาพ ดูงาน อบรมและ สามารถในการชว่ยเหลอื

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศกึษาดูงาน เจา้หนา้ที่ปฏบิัตงิานอย่าง

ประสบการณ์จากการศกึษา มปีระสทิธภิาพ

ดูงาน

3 โครงการพฒันางานสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนเป็นคา่ด าเนนิ จัดสรรงบประมาณเป็นคา่ 75,000   75,000 75000 งบประมาณ ท าใหก้ารพฒันางานดา้น กองสาธารณสขุฯ

 มูลฐาน งานของ อสม.ในเขต ด าเนนิงานของ อสม.ในเขต ที่สนับสนุน สาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล เทศบาล เทศบาลมปีระสทิธภิาพ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.3  แนวทางที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติใหป้ระชาชนในดา้นสาธารณสขุและสขุภาพดา้นการกฬีา 

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนสนใจออก จัดกจิกรรมออกก าลังกาย 10,000   10,000   10,000   กจิกรรม ประชาชนมสีุขภาพที่ กองสาธารณสขุฯ

ประชาชน ก าลังกายและเชื่อมความ เชน่เตน้แอร์โรบคิ ร าวง 3ส. ออกก าลังกาย แขง็แรง ไมเ่จ็บปว่ยงา่ย 

สามัคคี ปัน่จักรยาน ไมพ้อง ยางยืด ชว่ยลดภารคา่ใขจ้า่ยดา้น

โยคะ การรักษา

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อสง่เสริมการกฬีาและการ จัดหาอุปกรณ์การกฬีา 10,000 10,000 10,000 อุปกรณ์ ประชาชนไดรั้บอุปกรณ์ กองสวัสดิการฯ

การกฬีาในชมุชน ออกก าลังกายในชมุชน ส าหรับประชาชนในชมุชน กฬีาทีจ่ัดซื้อ ในการออกก าลังกายและ

การฝึกซอ้มกฬีาตา่งๆ

6 โครงการแขง่ขนัโพทะเล เพื่อใหป้ระชาชนสนใจ จัดการแขง่ขนัโพทะเล 100,000 100,000 100,000 กจิกรรม ประชาชนสนใจออก กองสาธารณสขุฯ

มนิมิาราธอน ออกก าลังกายและเชื่อม มนิมิาราธอน แขง่ขันวิ่ง ก าลังกายและใชเ้วลาวา่ง

ความสามัคคี มาราธอน ใหเ้ป็นประโยชน์

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.3  แนวทางที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติใหป้ระชาชนในดา้นสาธารณสขุและสขุภาพดา้นการกฬีา 

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐาน จัดประชมุ สัมมนา ส ารวจ 30,000  30,000  30,000  จ านนการ ไดรั้บขอ้มูลดา้นตา่งๆ เพื่อ กองสาธารณสขุฯ

สุขภาพ (สสส.) ของครัวเรือน ชมุชน สังคม จัดเก็บขอ้มูล บันทกึขอ้มูล ส ารวจ จัดเก็บ น าไปวางแผนการพัฒนา กองสวัสดิการฯ

ทอ้งถิน่ในการวางแผน ครัวเรือน ชมุชน สังคม ขอ้มูล บันทึก และเพิ่มศักยภาพ

การพัฒนาในดา้นตา่งๆ ทอ้งถิน่ในดา้นตา่งๆ เพื่อ ขอ้มูล 

การพัฒนา ครัวเรือน

ชุมชน สังคม

ท้องถิน่

8 โครงการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของ เพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐาน ประชมุ ส ารวจ จัดเก็บขอ้มูล 20,000 20,000 20,000 จ านวน ไดรั้บขอ้มูลดา้นตา่งๆ เพื่อ กองสวัสดิการฯ

ครัวเรือน (จปฐ.) ของครัวเรือนในการวางแผน บันทกึขอ้มูลครัวเรือนในดา้น ครัวเรือน น าไปวางแผนการพัฒนา

การพัฒนาในดา้นตา่งๆ ตา่งๆ เพื่อการพัฒนา ทีส่ ารวจ และเพิ่มศักยภาพ

จัดเก็บ บันทึก

ขอ้มูล

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ เพื่อใหผู้้สูงอายุมรีายได้ ใหร้ายไดแ้กผู้่สูงอายุเป็น 300,000 300,000 300,000 จ านวน ผู้สูงอายุ ไดรั้บรายไดเ้พื่อ ส านักปลัดฯ

ใหแ้กผู้่สูงอายุ ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวัน รายเดอืน ผู้สูงอายุทีไ่ด้ ความเป็นอยู่และคุณภาพ กองสวสัดกิารฯ

รับการประกนั ชวีติทีด่ขีึ้น

รายได้

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง  -ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  -ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้พกิารหรือทุพพลภาพ ส านักปลัดฯ

สวัสดกิารสังคมใหแ้กผู้่พกิาร ของทีอ่ยู่อาศัยใหถู้ก ของทีอ่ยู่อาศัยใหด้ขีึ้นและ ผู้พกิารหรือ ไดรั้บรายไดเ้พื่อความ กองสวสัดกิารฯ

หรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สุขลักษณะ ปลอดภัย ทุพพลภาพ เป็นอยู่และคุณภาพชวีติ

และผู้ดอ้ยโอกาส  -เพื่อใหผู้้พกิารหรือ  -เสริมสร้างรายไดแ้ละลด ผู้สูงอายุ และ ทีด่ขีึ้น

ทุพพลภาพมรีายไดเ้พื่อใช้ คา่ใชจ้า่ยใหผู้้พกิารหรือ ผู้ด้อยโอกาส

จา่ยในชวีติประจ าวัน ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และ ทีไ่ดรั้บการ

 -เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ผู้ดอ้ยโอกาส ประกันรายได้

และชว่ยเหลือ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสร้างเสริมศักยภาพและ เพื่อสง่เสริมศักยภาพและ จัดประชมุ อบรม ศกึษาดูงาน 30,000 30,000 30,000 กจิกรรม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ การพัฒนาเด็กเยาวชน สตรี หรือกจิกรรมการสง่เสริม การอบรม คนพกิาร ผู้ปวุยเอดส ์

คนพกิาร ผู้ปวุยเอดส ์ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพกิาร ศักยภาพและการพัฒนาเด็ก ศกึษาดูงาน ผู้ดอ้ยโอกาสและประชาชน

และประชาชนทัว่ไป ผู้ปวุยเอดส ์ผู้ดอ้ยโอกาส เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ทัว่ไป ไดรั้บการสง่เสริม

และประชาชนทัว่ไปในดา้น คนพกิาร ผู้ปวุยเอดส ์ ศักยภาพและการพัฒนา

ตา่งๆ ผู้ดอ้ยโอกาสและประชาชน ในดา้นตา่งๆ

ทัว่ไปในดา้นตา่งๆ

4 โครงการสง่เสริมและพัฒนา เพื่อสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ จัดประชมุ อบรม ศกึษาดูงาน 15,000 15,000 15,000 กจิกรรม สภาเด็กและเยาวชนไดรั้บ กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนใหม้ี หรือกจิกรรมในดา้นตา่งๆ ประชุม อบรม การสง่เสริมและพัฒนา

คุณภาพ ใหแ้กส่ภาเด็กและเยาวชน ศกึษาดูงาน ศักยภาพในดา้นองคค์วามรู้

และในดา้นตา่งๆ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสง่เสริมและพัฒนา เพื่อสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ จัดประชมุ อบรม ศกึษาดูงาน 15,000 15,000 15,000 กจิกรรม กลุม่สตรีไดรั้บการสง่เสริม กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพกลุม่สตรี กลุม่สตรีใหม้คีุณภาพ หรือกจิกรรมในดา้นตา่งๆ ประชุม อบรม และพัฒนาศักยภาพในดา้น

ใหแ้กก่ลุม่สตรี ศกึษาดูงาน องคค์วามรู้และในดา้นตา่งๆ

6 โครงการสง่เสริมและพัฒนา เพื่อสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ จัดประชมุ อบรม ศกึษาดูงาน 15,000 15,000 15,000 กจิกรรม กลุม่ผู้สูงอายุไดรั้บการ กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพกลุม่ผู้สูงอายุ กลุม่ผู้สูงอายุใหม้คีุณภาพ หรือกจิกรรมในดา้นตา่งๆ ประชุม อบรม สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ

ใหแ้กก่ลุม่ผู้สูงอายุ ศกึษาดูงาน ในดา้นองคค์วามรู้และ

ในดา้นตา่งๆ

7 โครงการสง่เสริมและพัฒนา เพื่อสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ จัดประชมุ อบรม ศกึษาดูงาน 15,000 15,000 15,000 กจิกรรม กลุม่คนพกิารหรือ กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพกลุม่คนพกิารหรือ กลุม่คนพกิารหรือทุพพลภาพ หรือกจิกรรมในดา้นตา่งๆ ประชุม อบรม ทุพพลภาพไดรั้บการ

ทุพพลภาพ ใหม้คีุณภาพ ใหแ้กก่ลุม่คนพกิารหรือ ศกึษาดูงาน สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ

ทุพพลภาพ ในดา้นองคค์วามรู้และ

ในดา้นตา่งๆ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

52



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเฝูาระวังปอูงกันและแกไ้ข  -เพื่อเฝูาระวังปอูงกันและ ใหก้ารชว่ยเหลอืเด็ก เยาวชน 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ส านักปลัดฯ

การกระท าความรุนแรงตอ่เด็ก แกไ้ขปัญหาการกระท าความ สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร เยาวชน สตรี คนพกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส กองสวัสดิการฯ

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร รุนแรงตอ่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ดอ้ยโอกาส ใหม้คีุณภาพ ผู้สูงอายุ ไดรั้บการดูแลชว่ยเหลอื กองสาธารณสุขฯ

ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพกิาร ชวีติทีด่ี คนพกิาร ใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ี

ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ดอ้ยโอกาส

 -เพื่อชว่ยเหลอืหรือดูแล ทีไ่ดรั้บการ

ผู้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ ชว่ยเหลอื

กระท าความรุนแรง

9 โครงการเฝูาระวังปอูงกันและแกไ้ข  -เพื่อเผ้าระวังปอูงกันและ ใหก้ารชว่ยเหลอืผู้ทีไ่ดรั้บ 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่ ผู้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก ส านักปลัดฯ

ปัญหาการคา้มนุษย์ แกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์ ผลกระทบจากการคา้มนุษย์ ได้รับการดูแล การคา้มนุษย์ไดรั้บการดูแล กองสวัสดิการฯ

 -เพื่อชว่ยเหลอื ดูแลผู้ทีไ่ด้ ชว่ยเหลอื ชว่ยเหลอืใหม้คีุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

รับผลกระทบจากการคา้มนุษย์ จากการ ชวีติทีด่ี

คา้มนุษย์

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเฝูาระวังปอูงกันและแกไ้ข  -เพื่อเฝูาระวังปอูงกันและ ใหก้ารชว่ยเหลอืผู้ทีไ่ดรั้บผล 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่ ผู้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ ส านักปลัดฯ

ปัญหาการตัง้ครรภไ์มพ่ร้อม แกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ จากการตัง้ครรภไ์มพ่ร้อม ได้รับการ ตัง้ครรภไ์มพ่ร้อมไดรั้บการ กองสวัสดิการฯ

ไมพ่ร้อม ชว่ยเหลอื ชว่ยเหลอื ดูแลใหม้คีุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

 -เพื่อชว่ยเหลอื ดูแลผู้ที่ ดูแลจากการ ชวีติทีด่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการ ตัง้ครรภ์

ตัง้ครรภไ์มพ่ร้อม ไมพ่ร้อม

11 โครงการเฝูาระวังปอูงกันและแกไ้ข  -เพื่อเผ้าระวังปอูงกันและ ใหก้ารชว่ยเหลอืผู้ทีไ่ดรั้บ 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่ ผู้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก ส านักปลัดฯ

ปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก แกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก ผลกระทบจากการใช้ ได้รับการดูแล การใชแ้รงงานเด็กไดรั้บการ กองสวัสดิการฯ

 -เพื่อชว่ยเหลอื ดูแลผู้ทีไ่ด้ แรงงานเด็ก ชว่ยเหลือ ดูแลชว่ยเหลอืใหม้คีุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

รับผลกระทบจากการใช้ จากการ ชวีติทีด่ี

แรงงานเด็ก ใชแ้รงงานเด็ก

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสนับสนุน เสริมสร้างและ เพื่อใหเ้ด็กแรกเกดิ 0-5 ปี เด็กแรกเกดิ 0-5 ป ีมี 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก เด็กแรกเกดิ 0-5 ป ีไดรั้บ ส านักปลัดฯ

พัฒนาคุณภาพชวีติเด็กแรกเกดิ มพีัฒนาการและคุณภาพ พัฒนาการและคุณภาพชวีติ แรกเกดิ 0-5 การพัฒนาการทัง้ดา้น กองสวัสดิการฯ

ชวีติทีด่ขีึ้น ทีด่ขีึ้น ป ีทีไ่ดรั้บการ ร่างกายและจติใจ และมี กองสาธารณสุขฯ

ดูแล คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุนงบประมาณให้ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ สนับสนุนงบประมาณให้ 8,000 8,000 8,000 งบประมาณ กองทุนแมข่องแผ่นดนิได้ ส านักปลัดฯ

กองทุนแมข่องแผ่นดนิ แกก่องทุนแมข่องแผ่นดนิ กองทุนแมข่องแผ่นดนิ ทีส่นับสนุน รับการสนับสนุน

เพื่อน าไปท ากจิกรรมใหเ้กดิ งบประมาณในการท า

ประโยชนแ์กก่องทุน กจิกรรมของกองทุน

14 โครงการจา้งนักเรียน นักศกึษา เพื่อสง่เสริมใหเ้ด็กนักเรียน จา้งนักเรียน นักศกึษาชว่ย 10,000 10,000 10,000 นักเรียน เด็กนักเรียน นักศกึษา มี ส านักปลัดฯ

ปฏบิัตงิานในชว่งปดิภาคเรียน นักศกึษามรีายไดเ้สริม และ ปฏบิัตงิานในชว่งปดิภาคเรียน นักศึกษา รายไดเ้สริมและใชเ้วลาวา่ง

และวันหยุด ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ และวันหยุด ทีจ่า้งมา ใหเ้กดิประโยชน์

ในชว่งปดิภาคเรียน ปฏิบัติงาน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชวีติ เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูขวัญ จัดประชมุอบรมกจิกรรมและ 30,000 30,000 30,000 กจิกรรมการ ผู้สูงอายุ คนพกิาร และ กองสวสัดกิารฯ

ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ปวุยเอดส์ และก าลังใจผู้สูงอายุ สร้างสวัสดกิารใหแ้ก่ สร้าง ผู้ปวุยเอดสไ์ดรั้บการดูแล

คนพกิารและผู้ปวุยเอดส์ ผู้สูงอายุ คนพกิารและ สวัสดกิาร เอาใจใสใ่หม้คีุณภาพชวีติ

อย่างถูกวธิกีารเพื่อใหม้ี ผู้ปวุยเอดส์ ทีด่ขีึ้น

คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

16 โครงการเบี้ยยังชพีผู้ปวุยเอดส์ เพื่อใหผู้้ปวุยเอดสไ์ดม้รีายได้ ใหเ้บี้ยยังชพีส าหรับผู้ปวุย 60,000 60,000 60,000 จ านวน ผู้ปวุยเอดส ์ไดรั้บรายได้ ส านักปลัดฯ

ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวัน เอดส ์เป็นรายเดอืน ผู้ปุวยเอดส์ที่ เพื่อความเป็นอยู่และ กองสวสัดกิารฯ

ได้รับการ คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

ประกันรายได้

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

56



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.4  แนวทางที่ 4 พัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนกองทุน กองทุนสวัสดกิารชมุชน 10,000  -  - จ านวนผู้ใช้ กองทุนสวัสดกิารชมุชน กองสวสัดกิารฯ

สวัสดกิารชมุชน สวัสดกิารชมุชนใหม้ศีักยภาพ ในพื้นทีม่ศีักยภาพ บริการของ มศีักยภาพ

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนได้รับ

การดูแล

ชว่ยเหลือ

18 โครงการเสริมสร้างสิง่อ านวย เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ปรับปรุงสภาพพื้นทีแ่ละ 30,000  -  - จ านวนสิง่ คนพกิารหรือทุพพลภาพ กองชา่ง

ความสะดวกส าหรับคนพกิารหรือ กับคนพกิารหรือทุพพลภาพ เสริมสร้างสิง่อ านวยความ อ านวยความ ไดรั้บความสะดวกในการใช้

ทุพพลภาพ ตามเกณฑท์ีก่ าหนด สะดวกส าหรับคนพกิาร สะดวกที่ บริการ

หรือทุพพลภาพ เชน่หอ้งน้ า กอ่สร้าง

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.5  แนวทางที่ 5 สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิ เพื่อมกีลอ้งวงจรปดิไว้ ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิบริเวณ  - 1,000,000  - กลอ้งวงจรปดิ มกีลอ้งวงจรปดิไวเ้พื่อ ส านักปลัดฯ

(เสนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) ตดิตามการกอ่เหตุในพื้นที่ จุดตา่งๆ ในเขตเทศบาล ทีต่ิดตัง้ ตดิตามการกอ่เหตุในพื้นที่

เพื่อประโยชนด์า้นความ เพื่อประโยชนด์า้นความ

ปลอดภัยในชวีติและ ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพย์สนิของประชาชน ทรัพย์สนิของประชาชน

2 โครงการฝึกอบรมและทบทวน เพื่ออบรมใหค้วามรู้และ จัดอบรมเพื่อใหค้วามรู้ 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม อปพร.มศีักยภาพการ ส านักปลัดฯ

อปพร. ทบทวน อปพร. เพื่อเป็นการ ฝึกทบทวน อปพร. และ อบรม ปฏบิัตงิานสูงขึ้น

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ ศกึษาดูงาน ศึกษาดูงาน

บุคลากรดา้นการปอูงกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

58



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.5  แนวทางที่ 5 สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการซอ้มแผนปอูงกันภัยฝุาย เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีใ่นการ จัดกจิกรรมซอ้มแผน 50,000 50,000 50,000 กจิกรรม เจา้หนา้ทีม่คีวามช านาญ ส านักปลัดฯ

พลเรือน ปฏบิัตงิานดา้นงานปอูงกัน ปอูงกันภัย ซอ้มแผน ในการปฏบิัตงิานดา้น

มคีวามช านาญในการท างาน ปูองกันภัย ปอูงกันภัย

4 โครงการจัดซื้อกระจกโคง้ เพื่อปอูงกันการเกดิอุบัตเิหตุ จัดซื้อกระจกโคง้ เพื่อตดิตัง้ 20,000 20,000  - กระจกโคง้ ประชาชนไดรั้บความ ส านักปลัดฯ

บริเวณทางแยกตา่งๆ บริเวณทางแยกทีเ่ป็นจุด ทีต่ิดตัง้ ปลอดภัยในชวีติและ

อันตราย ทรัพย์สนิในการใชร้ถใชถ้นน

5 โครงการตดิตัง้ระบบไฟเตอืน เพื่อจัดระเบยีบการจราจร ตดิตัง้ระบบไฟเตอืนบริเวณ  - 200,000  - ระบบ ประชาชนไดรั้บความ ส านักปลัดฯ

บริเวณแยกตา่งๆ และปอูงกันการเกดิอุบัตเิหตุ แยกตา่งๆ ในเขตเทศบาล ไฟเตือน ปลอดภัยในชวีติและ กองชา่ง

บริเวณทางแยก ทีต่ิดตัง้ ทรัพย์สนิในการใชร้ถ

ใชถ้นน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

59



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.5  แนวทางที่ 5 สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปอูงกันอุบัตเิหตุ เพื่อเป็นการปอูงกันอุบัตเิหตุ ตัง้จุดตรวจบริเวณสีแ่ยกหนา้ 30,000 30,000 30,000 จุดตรวจ ลดอุบัตเิหตุในชว่งเทศกาล ส านักปลัดฯ

ชว่งเทศกาลสงกรานต์ ใหผู้้สัญจรในทอ้งถนนในชว่ง ปอูมต ารวจ ทีต่ัง้ สงกรานต ์ประชาชนมี

เทศกาลสงกรานตใ์หม้คีวาม ความปลอดภัยในชวีติและ

ปลอดภัยทัง้ชวีติและทรัพย์สิน ทรัพย์สนิ

7 โครงการปอูงกันอุบัตเิหตุ เพื่อเป็นการปอูงกันอุบัตเิหตุ ตัง้จุดตรวจบริเวณสีแ่ยกหนา้ 30,000 30,000 30,000 จุดตรวจ ลดอุบัตเิหตุในชว่งเทศกาล ส านักปลัดฯ

ชว่งเทศกาลปใีหม่ ใหผู้้สัญจรในทอ้งถนนในชว่ง ปอูมต ารวจ ทีต่ัง้ สงกรานต ์ประชาชนมี

เทศกาลสงกรานตใ์หม้คีวาม ความปลอดภัยในชวีติและ

ปลอดภัยทัง้ชวีติและทรัพย์สิน ทรัพย์สนิ

8 โครงการปอูงกันและบรรเทา เพื่อเป็นการปอูงกันและ เตรียมการปูองกันสาธารณภัย 50,000 50,000 50,000 การใหค้วาม ลดและปอูงกันและบรรเทา ส านักปลัดฯ

สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยทีเ่กดิ เมื่อเกดิเหตุใหค้วามชว่ยเหลอื ชว่ยเหลอื สาธารณภัยทีเ่กดิกับ

กับประชาชน ประชาชน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

60



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.5  แนวทางที่ 5 สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดซื้อถังเคมดีับเพลงิ เพื่อมอุีปกรณ์ในการระงับ จัดซื้อถังดับเพลงิ ตดิตัง้  - 100,000  - ถังเคมี ระงับเหตุอัคคภีัยเบื้องตน้ ส านักปลัดฯ

(สเนอโดยชมุชน 59 พัฒนา และ เหตุอัคคภีัยเบื้องตน้ ตามจุดตา่ง ๆ ภายในชมุชน ดังเพลงิ ได ้หากเกดิเหตุ ลดความ

ชมุชนคลองปากรังเกา้พัฒนา) ทีต่ดิตัง้ เสยีหายทีจ่ะเกดิจากเหตุ

อัคคภีัย

10 โครงการวางทอ่สายน้ าดับเพลงิ เพื่อใหม้อุีปกรณ์ในการระงับ วางทอ่สายน้ าดับเพลงิ  - 800,000 - ท่อดับเพลิง เพื่อลดความเสยีหาย ส านักปลัดฯ

ถนนสายเทศบาล 7 เหตุอัคคภีัยกรณีเกดิเหตุ บริเวณถนนสายเทศบาล 7 ทีต่ิดตัง้ จากการเกดิอัคคภีัยไดท้ัน

(สเนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) อย่างทันการณ์ เหตุการณ์

11 โครงการจัดท าแพส าหรับดับเพลงิ เพื่อใหม้อุีปกรณ์ในการระงับ กอ่สร้างแพส าหรับดับเพลงิ  -  - 3,000,000 แพส าหรับ เพื่อลดความเสยีหายจาก ส านักปลัดฯ

พร้อมเคร่ืองหาบหาม เหตุอัคคภีัยกรณีเกดิเหตุ พร้อมเคร่ืองหาบหามใน ดับเพลิง การเกดิอัคคภีัยไดท้ัน

(สเนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) อย่างทันการณ์ แมน่้ ายม เหตุการณ์

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

61



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.5  แนวทางที่ 5 สนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใหม้อุีปกรณ์ในการ จัดซื้ออุปกรณ์กูช้พี/กูภ้ัย 100,000 200,000 200,000 อุปกรณ์กูช้พี ผู้ประสบภัยไดรั้บการ ส านักปลัดฯ

ส าหรับกูช้พี/กูภ้ัย ชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย กูภ้ัย ชว่ยเหลอือย่างทันทว่งที

ดว้ยอุปกรณ์ทีท่ันสมัย

13 โครงการจัดซื้อชดุแตง่กาย อปพร. เพื่อใหส้มาชกิ อปพร.มชีดุ จัดซื้อชดุแตง่กาย อปพร. 40,000  -  - ชุดแต่งกาย สมาชกิ อปพร.มชีดุ ส านักปลัดฯ

เคร่ืองแตง่กายทีถู่กตอ้ง อปพร. แตง่กายทีถู่กตอ้งเหมาะสม

พร้อมในการปฏบิัตหินา้ที่ ในการปฏบิัตหินา้ที่

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.6  แนวทางที่ 6 สง่เสริมการสร้างครอบครัวอบอุน่เขม้แข็ง

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสง่เสริมการพัฒนา จัดประชมุอบรม ศกึษาดูงาน 30,000 30,000 30,000 กจิกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน กองสวัสดิการฯ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมุชน ศักยภาพศูนย์พัฒนา หรือกจิกรรมในดา้นตา่งๆ ประชุมอบรม ชมุชนไดรั้บการสง่เสริมและ

ครอบครัวในชมุชนใหม้ี ใหแ้กศู่นย์พัฒนาครอบครัว ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพในดา้น

คณุภาพ ในชมุชน ตา่งๆ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.7  แนวทางที่ 7 สง่เสริมการพัฒนาสนามกฬีาใหไ้ดม้าตรฐาน

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ กอ่สร้างสนามกฬีา  - 500,000  - สนามกฬีา ประชาชนมสีถานทีอ่อก กองชา่ง

ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม ทีไ่ดม้าตรฐาน ทีก่อ่สร้าง ก าลังกายอย่างเหมาะสม

2 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อใหป้ระชาชนมลีานกฬีา กอ่สร้างลานกฬีา 1,000,000  -  - ลานกฬีา ประชาชนมสีถานทีใ่นการ กองชา่ง

(เสนอโดยชมุชนทัง้ 5 ชมุชน) ไวเ้ลน่กฬีาและออกก าลังกาย ทีก่อ่สร้าง ออกก าลังกายทีเ่หมาะสม

อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ปลอดภัย

และรู้จักใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน ์หา่งไกลยาเสพตดิ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.8  แนวทางที่ 8 สง่เสริมกจิกรรมนนัทนาการใหแ้กป่ระชาชนทุกระดบั

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดร้องเพลง เพื่อสง่เสริมกจิกรรมและ จัดกจิกรรมประกวด 150,000 150,000 150,000 กจิกรรม ประชาชนและผู้สนใจใช้ กองการศกึษา

ไทยลูกทุง่ สนับสนุนนันทนาการให้ ร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประกวด เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์

ประชาชนหา่งไกลยาเสพตดิ ร้องเพลง

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.9  แนวทางที่ 9 สง่เสริมการแขง่ขันกฬีาเพื่อสร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งองคก์รตา่งๆ

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขง่ขนักฬีาองคก์ร   -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั 20,000 20,000 20,000 งบประมาณ ผู้บริหาร สมาชกิสภา ส านักปลัดฯ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่สัมพันธ์ ระหวา่ง อปท.ในการ กฬีาประเภทตา่งๆ ของ ทีส่นับสนุน พนักงานและลูกจา้งมี

ร่วมมอืการท างาน  ทอ้งถิน่ ในเขตอ าเภอโพทะเล ความสามัคคแีละมี

 -เพื่อสร้างเสริมพลานามัย หรือจังหวัดพจิติร พลานามัยทีด่ี

ของบุคลากรทอ้งถิน่

  -เพื่อความสามัคครีะหวา่ง

พนักงาน ลูกจา้ง ผู้บริหาร

และสมาชกิสภา อปท.

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.10  แนวทางที่ 10 สง่เสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานวันขึ้นปใีหม่ เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดกจิกรรมวันขึ้นปใีหม่ 5,000 5,000 5,000 กจิกรรม ไดรั้บความร่วมมอืจาก กองการศกึษา

ประเพณีอันดงีาม วันขึ้นปใีหม่ ประชาชนและหนว่ยงาน

ของทอ้งถิน่ ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

ของทอ้งถิน่และของชาติ

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดกจิกรรมวันสงกรานต์ 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม ไดรั้บความร่วมมอืจาก กองการศกึษา

ประเพณีอันดงีามของ วันสงกรานต์ ประชาชนและหนว่ยงาน

ทอ้งถิน่และของชาติ ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

ของทอ้งถิน่และของชาติ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.10  แนวทางที่ 10 สง่เสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีน เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดกจิกรรมแหเ่ทยีน 50,000 50,000 50,000 กจิกรรม ไดรั้บความร่วมมอืจาก กองการศกึษา

เขา้พรรษา ประเพณีอันดงีามของ เขา้พรรษา แหเ่ทยีน ประชาชนและหนว่ยงาน

ทอ้งถิน่และของชาติ เขา้พรรษา ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

ของทอ้งถิน่และของชาติ

4 โครงการงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดกจิกรรมลอยกระทง 200,000 200,000 200,000 กจิกรรมการ ไดรั้บความร่วมมอืจาก กองการศกึษา

ประเพณีอันดงีามของ จัดงาน ประชาชนและหนว่ยงาน

ทอ้งถิน่และของชาติ ลอยกระทง ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

ของทอ้งถิน่และของชาติ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

68



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.10  แนวทางที่ 10 สง่เสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดงานแขง่ขนัเรือยาว เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดงานตามประเพณีแขง่ขนั 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม ไดรั้บความร่วมมอืจาก กองการศกึษา

ประเพณีอันดงีามของ เรือยาว การแขง่ขนั ประชาชนและหนว่ยงาน

ทอ้งถิน่และของชาติ เรือยาว ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

ของทอ้งถิน่และของชาติ

6 โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดงานประเพณีเจา้พอ่ 10,000 10,000 10,000 กจิกรรมการ ประเพณีอันดงีามของ กองการศกึษา

เจา้พอ่เจา้แมป่ากรังโพทะเล ประเพณีอันดงีามของ เจา้แมป่ากรังโพทะเล จัดงาน ทอ้งถิน่ไดรั้บการสบืทอด

ทอ้งถิน่ ประเพณี

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.10  แนวทางที่ 10 สง่เสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณให้ 10,000 10,000 10,000 งบประมาณ ประชาชนทราบซึ้งและ กองการศกึษา

อ าเภอโพทะเล อ าเภอโพทะเลในการจัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ ทีส่นับสนุน ร่วมกันรักษาขนบ

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ โพทะเล ธรรมเนยีมปฏบิัตทิีด่งีาม

วัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ทอ้งถิน่

8 โครงการอุดหนุนอ าเภอโพทะเล เพื่อสนับสนุนอ าเภอโพทะเล สนับสนุนงบประมาณให้ 10,000 10,000 10,000 งบประมาณ อ าเภอโพทะเล ส านักปลัดฯ

ในการจัดงานรัฐพธิตีา่งๆ ในการจัดงานรัฐพธิตีา่งๆ อ าเภอโพทะเลในการจัดงาน ทีส่นับสนุน มงีบประมาณในการจัดงาน

และงานอืน่ๆ และงานอืน่ๆ ตามทีร้่องขอ รัฐพธิตีา่งๆ และงานอืน่ๆ รัฐพธิตีา่งๆ และงานอืน่ๆ 

ตามทีร้่องขอ เพื่อสบืสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดงีาม

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

70



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.10  แนวทางที่ 10 สง่เสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดงานวันเฉลมิพรรษา เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดพธิถีวายพระพรแด่ 100,000 100,000 100,000 กจิกรรม ไดรั้บความร่วมมอืจาก ส านักปลัดฯ

"12 สงิหามหาราชนิี" ประเพณีอันดงีามของ พระบรมราชนินีาถ การจัดพธิี ประชาชนและหนว่ยงาน

ทอ้งถิน่และของชาติ ถวายพระพร ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

ของทอ้งถิน่และของชาติ

10 โครงการจัดงานวันเฉลมิพรรษา เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน จัดพธิถีวายพระพรแด่ 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม ไดรั้บความร่วมมอืจาก ส านักปลัดฯ

"5 ธนัวามหาราช" ประเพณีอันดงีามของ พระบาทสมเด็จ การจัดพธิี ประชาชนและหนว่ยงาน

ทอ้งถิน่และของชาติ พระเจา้อยู่หัว ถวายพระพร ตา่งๆ เพื่ออนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมอันดงีาม

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

71



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.10  แนวทางที่ 10 สง่เสริมขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการวันเทศบาล เพื่อล าลกึถงึวันก าเนดิ จัดกจิกรรมวันเทศบาล 30,000 30,000 30,000 กจิกรรม ประชาชนทัว่ไป องคก์ร ส านักปลัดฯ

ของเทศบาลทัว่ประเทศ โดยจัดท าพธิสีงฆช์ว่งเชา้ วันเทศบาล ตา่งๆ ขา้ราชการ และ

พนักงาน ไดต้ระหนักรู้ถงึ

วันก าเนนิของเทศบาล

12 โครงการอุดหนุนตามโครงการ เพื่อล าลกึถงึวันก าเนดิ สนับสนุนงบประมาณในการ 10,000 10,000 10,000 งบประมาณ มกีารจัดกจิกรรม ส านักปลัดฯ

วันทอ้งถิน่ไทย ทอ้งถิน่ไทย จัดกจิกรรมวันทอ้งถิน่ไทย ทีส่นับสนุน วันทอ้งถิน่ไทย

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 แกป้ัญหาและมุง่พัฒนาสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  แก้ปญัหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

    3.11  แนวทางที่ 11 สนบัสนนุมาตรการปอูงกนัและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพตดิทุกประเภท

เปาูหมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคป์อูงกันแกไ้ข เพื่อรณรงคใ์หเ้ด็ก เยาวชน จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ 40,000 40,000 40,000 การจัด เด็ก เยาวชนและประชาชน ส านักปลัดฯ

ปัญหายาเสพตดิและจัดแขง่ขนั และประชาชนรู้จัดโทษภัย โทษและพษิภัยของยาเสพตดิ กจิกรรม รู้โทษและพษิภัยของ

กฬีาตา้นยาเสพตดิ ของยาเสพตดิและใชเ้วลาวา่ง และจัดการแขง่ขนักฬีาตา้น อบรมและ ยาเสพตดิและไมเ่ขา้ไป

ใหเ้กดิประโยชน ์หา่งไกล ยาเสพตดิ แขง่ขนักฬีา ยุ่งเกีย่วกับยาเสพตดิ

ยาเสพตดิ ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิปะธนชน์

โดยใชก้ฬีาเป็นสือ่

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.1  แนวทางที่ 1  ประชาสมัพันธก์จิการ/กจิกรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้าง เพื่อประชาสัมพันธกฺจิกรรม กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์  -  - 100,000 ปา้ยที่ ประชาชนไดรั้บทราบ กองชา่ง

ปา้ยประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลสูส่าธารณะ กอ่สร้าง ผลการปฏบิัตงิานของ

เทศบาล ไดรั้บทราบขอ้มูล

ขา่วสารตาม พรบ.ขอ้มูล

ขา่วสาร

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.2  แนวทางที่ 2  สง่เสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน องคก์รประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริหารของทอ้งถิน่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา เพื่อเพิ่มกระบวนทัศนใ์นการ จัดประชมุอบรมศกึษาดูงาน 30,000 30,000 30,000 กจิกรรมการ คณะกรรมการชุมชน ผู้น า กองสวัสดิการฯ

ศักยภาพคณะกรรมการชมุชน พัฒนาและสร้างศักยภาพใหก้ับหรือกจิกรรมในดา้นการ จัดประชมุ ชมุชนและกลุม่ภาคี

ผู้น าชมุชนและกลุม่ภาคเีครือขา่ย คณะกรรมการชมุชนผู้น าชมุชน พัฒนาตา่งๆ อบรม เครือขา่ยตา่งๆไดรั้บการ

และกลุม่ภาคเีครือขา่ยตา่งๆ ศกึษาดูงาน เสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพในดา้นตา่งๆ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ เพื่อใหผู้้มหีนา้ทีเ่สยีภาษี จัดประชมุ อบรมใหค้วามรู้ 20,000 20,000 20,000 กจิกรรมการ ผู้มหีนา้ทีเ่สยีภาษแีละคา่ กองคลัง

การเสยีภาษแีละคา่ธรรมเนยีม และคา่ธรรมเนยีมมคีวามรู้ แกผู้่มหีนา้ทีเ่สยีภาษแีละ ประชมุอบรม ธรรมเนยีมมคีวามรู้และ

และใหความร่วมมอืในการ คา่ธรรมเนยีมในเขตเทศบาล ใหค้วามร่วมมอืในการเสยี

ช าระภาษแีละคา่ธรรมเนยีม ต าบลโพทะเล ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ

มากขึ้น

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชน จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 ป้าย ประชาชนช าระภาษี กองคลัง

การจัดเก็บและช าระภาษ ี ช าระภาษใีหต้รงเวลา การจัดเก็บและช าระภาษี ประชาสมัพนัธ์ ตรงเวลา เพิ่มประสทิธภิาพ

ในการพัฒนา

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน 100,000  -  - ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ทุกกอง

เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ  -เคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน และอุปกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม  -โตะ๊ประชมุสภา ทีจ่ัดซื้อ ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ

ประสทิธภิาพในการ  -เกา้อี้  เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ปฏบิัตงิาน การท างาน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

76



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 150,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ทุกกอง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 ชดุ คอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม ทีจ่ัดซื้อ ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ

ประสทิธภิาพในการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ปฏบิัตงิาน การท างาน

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑโ์ฆษณาและ 100,000  -  - ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ กองวชิาการฯ

โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ เผยแพร่ เชน่ โฆษณาและ และอุปกรณ์ในการ กองสาธารณสขุฯ

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม  -กลอ้งถา่ยรูป เผยแพร่ ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ ส านักปลัดฯ

ประสทิธภิาพในการ  -กลอ้งถา่ยวดีโิอ ทีจ่ัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ปฏบิัตงิาน  -จอรับภาพ การท างาน

 -เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

77



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑง์านบา้น เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑง์านบา้น 100,000  -  - ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ส านักปลัดฯ

งานครัว เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ งานครัว เชน่ งานบา้น และอุปกรณ์ในการ กองชา่ง

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม  -เคร่ืองตัดหญา้ 6 เคร่ือง งานครัว ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ กองสาธารณสขุฯ

ประสทิธภิาพในการ  -เคร่ืองเลอืยยนต ์1 เคร่ือง ทีจ่ัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ กองการศกึษา

ปฏบิัตงิาน การท างาน

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑย์านพาหนะ 1,000,000 540,000  - ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ กองสาธารณสขุฯ

ยานพาหนะและขนสง่ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ และขนสง่ เชน่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการ ส านักปลัดฯ

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม  - รถจักรยานยนต ์ขนาด ทีจ่ัดซื้อ ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ

ประสทิธภิาพในการ ไมต่่ ากวา่ 100 ซซีี เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ปฏบิัตงิาน  -เรือทอ้งแบนพร้อม การท างาน

ตดิเคร่ืองยนต์

 -รถบรรทุกขยะ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

78



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑก์ารเกษตร เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑก์ารเกษตร 30,000  -  - ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ กองสาธารณสขุฯ

เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ  - เคร่ืองพน่ยาก าจัดวัชพชื การเกษตร และอุปกรณ์ในการ กองชา่ง

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม  -ทอ่สูบน้ า ทีจ่ัดซื้อ ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ

ประสทิธภิาพในการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ปฏบิัตงิาน การท างาน

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไ์ฟฟา้ เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื จัดซื้อครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ 150,000  -  - ครุภัณฑ์ ท าใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ส านักปลัดฯ

และวทิยุ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการ  -เคร่ืองขยายเสยีงครบชดุ ไฟฟา้และ และอุปกรณ์ในการ กองวชิาการฯ

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่ม  -เคร่ืองบันทกึเสยีง วทิยุทีจ่ัดซื้อ ปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอ

ประสทิธภิาพในการ  -เคร่ืองขยายเสยีงเคลือ่นที่ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ปฏบิัตงิาน  -ไมคโ์ครโฟน การท างาน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืชว่ย จัดซื้อครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์ 50,000  -  - ครุภัณฑ์ ประชาชน ไดรั้บการ กองสาธารณสขุฯ

วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการเฝ้าระวังและคัดกรอง หรือการแพทย์ วทิยาศาสตร์ เฝ้าระวังและคัดกรอง

ดา้นสุขภาพ  -เคร่ืองวัดความดันโลหติ หรือการแพทย์ ดา้นสุขภาพ

 -เคร่ืองชั่งน้ าหนัก ทีจ่ัดซื้อ

 -เคร่ืองวัดสว่นสูง

10 โครงการกอ่สร้างอาคารเก็บพัสดุ เพื่อใหม้สีถานทีจ่ัดเก็บพัสดุ กอ่สร้างอาคารเก็บพัสดุ  -  - 600,000 อาคารเก็บ มสีถานทีจ่ัดเก็บเคร่ืองมอื กองชา่ง

ทีป่ลอดภัย และเรียบร้อย พัสดุทีส่ร้าง เคร่ืองใชใ้นการปฏบิต้งิาน

ทีม่ัน่คง ปลอดภัย 

11 โครงการจัดซื้อทีด่นิ เพื่อจัดซื้อทีด่นิเพื่อไวใ้ชใ้น จัดซื้อทีด่นิในเขตเทศบาล  - 10,000,000  - ทีด่ิน เทศบาลมสีถานทีใ่นการให้ ส านักปลัดฯ

กจิการบริการสาธารณะ ทีจ่ัดซื้อ บริการสาธารณะ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการกอ่สร้างบา้นพักพนักงาน เพื่อใหม้บีา้นพักใหพ้นักงาน/ กอ่สร้างบา้นพักพนักงาน/  -  - 2,000,000  บา้นพกั ท าใหพ้นักงาน/ลูกจา้งมี กองชา่ง

ลูกจา้ง ลูกจา้งและครอบครัว ลูกจา้ง ทีก่อ่สร้าง บา้นพักอย่างเพยีงพอ

13 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ เพื่อใหม้สีถานทีจ่อดรถของ กอ่สร้างโรงจอดรถ 300,000  -  - โรงจอดรถ มสีถานทีจ่อดรถส าหรับ กองชา่ง

หนว่ยงานและส าหรับผู้มา ทีก่อ่สร้าง ผู้มาตดิตอ่ราชการและ

ตดิตอ่ เพื่อความเป็น เจา้หนา้ที่

ระเบยีบเรียบร้อย

14 โครงการปรับปรุงเวทีอเนกประสงค์ เพื่อใหม้สีถานทีจ่ัดกจิกรรม ปรับปรุงเวทอีเนกประสงค์  - 600,000   - เวทอีเนก ท ามสีถานทีจ่ัดกจิกรรม ส านักปลัดฯ

ตา่งๆ อย่างเหมาะสม ของเทศบาล ประสงค์ อย่างเหมาะสม

ทีไ่ดรั้บการ

ปรับปรุง

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.3  แนวทางที่ 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ในการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอกเขต เพื่อแสดงปา้ยบอกเขต กอ่สร้างปา้ยบอกเขต  - 125,000    - ปา้ยบอกเขต ประชาชนและหนว่ยงาน กองชา่ง

เทศบาลต าบลโพทะเล เทศบาลอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน เทศบาล จ านวน 5 ปา้ย ทีก่อ่สร้าง ราชการไดรั้บทราบเสน้ทาง

อย่างชดัเจน

16 โครงการสนับสนุนการด าเนนิงาน เพื่อมสีถานทีใ่นการด าเนนิ สนับสนุนงบประมาณให้ 15,000 15,000 15,000 งบประมาณ มสีถานทีแ่ละสิง่อ านวย ส านักปลัดฯ

ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดจา้งของ อปท. อปท.ทีเ่ป็นเจา้ภาพในการ ทีส่นับสนุน ความสะดวกในการเผยแพร่

จัดจา้งของ อปท.ระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอ ในการเผยแพร่ ด าเนนิงานของศูนย์ขอ้มูล ประชาสัมพันธก์ารซื้อ

ประชาสัมพนัธก์ารซื้อการจา้ง ขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้ง การจา้งของ อปท.ในเขต

ของ อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอโพทะเล

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

82



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.4  แนวทางที่ 4  พัฒนาบุคลากรใหม้คีวามรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกจติส านกึการเป็น เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีข่องเทศบาล จัดอบรม ศกึษาดูงาน ใหแ้ก่ 50,000 50,000 50,000 กจิกรรม เพิ่มประสทิธภิาพในการ ส านักปลัดฯ

ขา้ราชการทีด่แีกค่ณะผู้บริหาร ต าบลโพทะเล มคีวามรู้ คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา อบรม ปฏบิัตงิาน

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน ความสามารถมจีติส านกึใน เทศบาล พนักงาน ลูกจา้ง ศกึษาดูงาน

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง การปฏบิัตงิาน และเพื่อเพิ่ม ประจ า และพนักงานจา้ง

ของเทศบาลต าบลโพทะเล ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน ของเทศบาลต าบลโพทะเล

2 โครงการอบรมศกึษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความ จัดการฝึกอบรมใหก้ับ 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม เพิ่มประสทิธภิาพในการ ส านักปลัดฯ

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล สามารถใหค้ณะผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบล อบรม ปฏบิัตงิาน

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า สมาชกิสภาเทศบาล โพทะเลและพาไปศกึษา ศกึษาดูงาน

และพนักงานจา้งของเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง ดูงานนอกสถานที่

ต าบลโพทะเล ประจ า และพนักงานจา้งของ

เทศบาลต าบลโพทะเล

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

83



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.5  แนวทางที่ 5  สง่เสริมประชาธปิไตยและกระบวนการประชาสงัคม

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาชมุชน จัดเวทปีระชาคมเพื่อจัดท า 10,000 10,000 10,000 แผนชมุชน แผนพัฒนาชมุชนเป็นไป กองสวัสดิการฯ

จัดท าแผนพัฒนาชมุชน ทีต่อบสนองตอ่ความ แผนพัฒนาชมุชนทุกชมุชน ทีจ่ัดท า ตามความตอ้งการของ

ตอ้งการของประชาชน ประชาชนในชมุชน

2 โครงการจัดเวทปีระชาคม เพื่อจัดท าแผนตอบสนอง จัดประชมุประชาคมเมอืง 15,000 15,000 15,000 แผนพัฒนา ท าใหก้ารจัดท าแผนพัฒนา กองวชิาการฯ

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ความตอ้งการของประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น เทศบาล ทีม่าจากความตอ้งการของ

ในทอ้งถิน่ ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ทีจ่ัดท า ประชาชนในทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่

3 โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหารและ เพื่อจัดเลอืกตัง้ผู้บริหารและ จัดเลอืกตัง้ผู้บริหารและ 200,000  -  - การจัดการ เพื่อใหไ้ดผู้้บริหารและ ส านักปลัดฯ

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลโพทะเล สมาชกิสภาเทศบาลต าบล สมาชกิสภาเทศบาลต าบล เลอืกตัง้ สมาชกิสภาเทศบาลตาม

โพทะเล โพทะเล จ านวนทีก่ฎหมายก าหนด 

และเขา้มาปฏบิัตหินา้ทีเ่พื่อ

พัฒนาทอ้งถิน่

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาองค์กรและบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาองคก์รดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมตามหลกัธรรมาภบิาล

4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล

    4.6  แนวทางที่ 6  สนบัสนนุการใหบ้ริการอนิเตอร์เนต็ไร้สาย WIFI  ในที่สาธารณะอย่างทั่วถงึ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตดิตัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการสง่เสริมการ ตดิตัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 200,000 200,000 200,000 ระบบ WIFI ประชาชนไดใ้ชร้ะบบ กองวชิาการฯ

ไร้สาย WIFI เรียนรู้ใหป้ระชาชนในทุก ไร้สาย WIFI ทีด่ดิตัง้ อนิเตอร์เน็ตอย่างทัว่ถงึ

ระดับไดใ้ชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู้ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สูป้ระชาคมอาเซยีน

5.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู้ประชาคมอาเซยีน

    5.1  แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสีอ่สารของทอ้งถิน่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตดิตัง้ระบบเสยีงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธก์จิกรรม ตดิตัง้ระบบเสยีงตามสาย 500,000  -  - ระบบเสยีง ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล กองวชิาการฯ

/ระบบเสยีงไร้สาย ของเทศบาลสูส่าธารณะ หรือระบบเสยีงไร้สาย ตามสาย/ กจิกรรมของเทศบาล 

ไดรั้บการสง่เสริมพัฒนาการ ภายในเขตเทศบาลต าบล เสยีงไร้สาย และขอ้มูลขา่วสารของ 

ในทุกดา้น โพทะเล ทีต่ดิตัง้ หนว่ยงานตา่งๆ เป็นไปตาม

พรบ.ขอ้มูลขา่วสารฯ

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

6.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ

    6.1  แนวทางที่ 1  สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดการศกึษาใหแ้กน่กัเรียนพัฒนาทักษะ วชิาชพีเบื้องตน้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กเกดิความภูมใิจ จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 150,000 150,000 150,000 กจิกรรม เด็กไดรั้บความส าคัญ และ กองการศกึษา

ทีผู้่ใหญใ่หค้วามส าคัญ และ วันเด็ก เป็นการสง่เสริมใหเ้ด็กได้

ไดรั้บการสง่เสริมพัฒนาการ พัฒนาการในทุกดา้น

ในทุกดา้น

2 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อใหน้ักเรียนไดรั้บประทาน สนับสนุนงบประมาณในการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 งบประมาณ นักเรียนไดรั้บประทาน กองการศกึษา

อาหารกลางวัน อาหารกลางวันทุกคน และ จัดหาอาหารกลางวันใหเ้ด็ก ทีส่นับสนุน อาหารกลางวันทุกคน

ไดรั้บอาหารครบ

3 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กมอีาหารกลางวัน จา้งเหมาท าอาหารกลางวัน 450,000 450,000 450,000 อาหาร เด็กไดรั้บประทานอาหาร กองการศกึษา

(ศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ทีม่สีารอาหารครบ 5 หมู่ ใหเ้ด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันที่ กลางวันทีม่สีารอาหารครบ 

ต าบลโพทะเล) เด็กได้ 5 หมู ่ทุกคน

รับประทาน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

6.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ

    6.1  แนวทางที่ 1  สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดการศกึษาใหแ้กน่กัเรียนพัฒนาทักษะ วชิาชพีเบื้องตน้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กมอีาหารเสริม(นม) จัดซื้อาหารเสริม (นม) ให้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาหารเสริม เด็กไดรั้บอาหารเสริม (นม) กองการศกึษา

ดืม่และมสีุขภาพร่างกาย เด็กนักเรียน (นม) ทีเ่ด็ก อย่างทัว่ถงึ มสีุขภาพ

แขง็แรง ไดด้ืม่ แขง็แรง

5 โครงการกฬีาอนุบาลสัมพันธ์ เพื่อใหเ้ด็กเล็กมกีาร จัดการแขง่ขนักฬีาระหวา่ง 30,000 30,000 30,000 กจิกรรม เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ทักษะ กองการศกึษา

ออกก าลังกายสุขภาพ เด็กกับผู้ปกครอง การแขง่ขนั ในการออกก าลังกาย

แขง็แรงเจริญเตบิโคสมวัย กฬีา อย่างถูกวธิี

6 โครงการกอ่สร้างทีแ่ปรงพัน เพื่อใหเ้ด็กมสีถานทีแ่ปรงฟัน กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน 50,000  -  - ทีส่ าหรับ เด็กนักเรียนมสีถานที่ กองการศกึษา

ส าหรับเด็ก อย่างถูกสุขลักษณะทีด่ี แปรงฟันเด็ก แปรงฟันอย่างเหมาะสม

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

6.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ

    6.1  แนวทางที่ 1  สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดการศกึษาใหแ้กน่กัเรียนพัฒนาทักษะ วชิาชพีเบื้องตน้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการประชมุผู้ปกครองเด็ก เพื่อใหผู้้ปกครองไดรั้บทราบ จัดประชมุผู้ปกครอง 5,000  -  - กจิกรรม ผู้ปกครองมคีวามรู้ ความ กองการศกึษา

และเขา้ใจ หลักการ ปรัชญา นักเรียน การจัดประชุม เขา้ใจในหลักการ ปรัชญา 

คตพิจน ์นโยบาย การจัดการ คตพิจนพ์ัฒนาการใน

ศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อม ทุกดา้นนโยบาย ของศูนย์

ส าหรับเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก ในการ

จัดการศกึษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัย

8 โครงการปูพื้นกันกระแทก บริเวณ เพื่อใหเ้ด็กใชเ้ป็นสถานที่ ปูพื้นกันกระแทก บริเวณ 350,000  -  - ลานหนา้ เด็กไดรั้บความปลอดภัย กองการศกึษา

ลานหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการท ากจิกรรมและ ลานหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฯ ที่ ในการท ากจิกรรมและ

เทศบาลต าบลโพทะเล ออกก าลังกาย เทศบาลต าบลโพทะเล ปูพื้น ออกก าลังกาย

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

6.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ

    6.2  แนวทางที่ 2  สง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอน ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนเกดิการ จัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้ 30,000  -  - งบประมาณ เด็กสามารถน าความรู้ไป กองการศกึษา

จริยธรรม แกเ่ด็กและเยาวชน เรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม ทางพุธศาสนา และเร่ืองภัย ทีส่นับสนุน ปรับเปลีย่นทัศนคต ิในการ

จริยธรรมอันดงีาม น าความรู้ ของยาเสพตดิ ด าเนนิชวีติไดอ้ย่างถูกตอ้ง

มาปรับเปลีย่นทัศนคตใินการ ตามหลักคุณธรรม 

ด าเนนิชวีติ จริยธรรมทางศาสนาและ

รู้โทษภัยของยาเสพตดิ

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหโ้รงเรียนมงีบประมาณ สนับสนุนงบประมาณตาม 50,000  -  - งบประมาณ เด็กมคีวามรู้ความเขา้ใจใน กองการศกึษา

โครงการวทิยากรภายนอก ใหแ้ก่ ในการจา้งวทิยากรภายนอก โครงการจา้งวทิยากรภายนอก ทีส่นับสนุน วชิานาฎศลิปจ์นเกดิความ

โรงเรียนวัดโพทะเล มาสอนวชิานาฎศลิป ์เพื่อ ใหแ้กโ่รงเรียนวัดโพทะเล ช านาญ

ใหเ้ด็กไดม้คีวามรู้ในวชิา

นาฎศลิป์

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

6.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ

    6.2  แนวทางที่ 2  สง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอน ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาทอ้งถิน่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหโ้รงเรียนมงีบประมาณ สนับสนุนงบประมาณตาม 50,000  -  - งบประมาณ เด็กมคีวามรู้ความเขา้ใจใน กองการศกึษา

โครงการวทิยากรภายนอก ใหแ้ก่ ในการจา้งวทิยากรภายนอก โครงการจา้งวทิยากรภายนอก ทีส่นับสนุน วชิานาฎศลิปจ์นเกดิความ

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" มาสอนวชิานาฎศลิป ์เพื่อ ใหแ้กโ่รงเรียนอนุบาลโพทะเล ช านาญ

ใหเ้ด็กไดม้คีวามรู้ในวชิา "รัฐบ ารุง"

นาฎศลิป์

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา และระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

6.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลศิ

    6.3  แนวทางที่ 3  สง่เสริมและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ สือ่การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศกึษาอย่างหลากหลาย

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหอ้งเรียนอเิล็คทรอนกิส์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างหอ้งเรียนอเิล็คทรอนกิส์ 550,000  -  - หอ้งเรียน เด็กนักเรียนไดรั้บการ กองการศกึษา

เพื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะ กระตุน้ความสนใจและ เพื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะ อเิลก็ทรอนกิส์ พัฒนาศักยภาพสมองและ

ทางความคดิและจนิตนาการ สง่เสริมใหเ้ด็กมสีว่นร่วม ทางความคดิและจนิตนาการ ทีส่ร้าง ทักษะดา้นการศกึษาทาง

ในการเรียนรู้และสนับสนุน ดา้นตา่งๆ ดขีึ้น

การเรียน

                   แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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ล าดบั หน่วยงานท่ี

ท่ี ป ี2559  ป ี2560 ป ี2561 รวม รบัผิดชอบ

หมายเหต:ุ เทศบาลต าบลโพทะเล ไมม่โีครงการประสานแผนฯ เนือ่งจากไมม่โีครงการทีเ่ขา้หลักเกณฑ์

                ทีค่ณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดพจิติรก าหนด 

                                               แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

งบประมาณ
ชือ่โครงการ/กิจกรรม

บัญชปีระสานโครงการพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

โดย เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพจิติร

ตามกรอบการปะสานท่ี (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจังหวัด)

รวมทัง้สิ้นจ านวน...............โครงการ

ผ. 02
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1.  ยทุธศาสตรท่ี์  1  บรหิารจัดการทรพัยากรน  า สิง่แวดลอ้ม 

พลงังาน และการท่องเท่ียว

1.1 แนวทางท่ี  1  สนับสนุนใหม้กีารจัดตัง้ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 2 100,000 0 0 1 1,700,000 3 1,800,000

เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชวีติของประชาชน

1.2 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน 3 50,000 3 30,000 3 30,000 9 110,000

ชมุชน ใหม้จีติส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

1.3 แนวทางท่ี 3  สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

1.4 แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมจารีต ประเพณี 3 162,000 2 150,000 2 150,000 7 462,000

 วัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีส่ าคัญ ของดีเมอืงพจิติร

9 342,000 6 210,000 7 1,910,000 22 2,462,000

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ป ี 2559 ป ี 2560

ยุทธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ. 2558  -  2560)

เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพจิติร

ป ี 2561 รวม  3  ปี

รวม  ยทุธศาสตรท่ี์ 1

94



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

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

2.  ยทุธศาสตรท่ี์ 2  เพิ่มขดีความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/

นอกภาคเกษตรและสนิค้าข้าว

แนวทางท่ี 1  กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 8 2,520,000 12 4,340,000 4 3,070,000 24 9,930,000

สาธารณูปการ

แนวทางท่ี 2  กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม 2 1,100,000 4 3,000,000 2 5,300,000 8 9,400,000

แหลง่น้ า

10 3,620,000 16 7,340,000 6 8,370,000 32 19,330,000

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ยุทธศาสตร์

รวม  ยทุธศาสตรท่ี์ 2

ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561 รวม  3  ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3.  ยทุธศาสตรท่ี์ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพฒันาสงัคมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีใหแ้กป่ระชาชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

แนวทางท่ี 2  ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 4 170,000 3 90,000 3 90,000 10 350,000

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติใหป้ระชาชน 8 505,000 8 505,000 8 505,000 24 1,515,000

ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกฬีา

แนวทางท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชวีติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร 18 718,000 16 678,000 16 678,000 50 2,074,000

และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางท่ี 5  สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมัน่คง 8 520,000 11 2,680,000 7 3,560,000 26 6,760,000

ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สิน

แนวทางท่ี 6   ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุน่เขม้แขง็ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

แนวทางท่ี 7    ส่งเสริมการพัฒนาสนามกฬีาใหไ้ด้มาตรฐาน 1 1,000,000 1 500,000 0 0 2 1,500,000

แนวทางท่ี 8   ส่งเสริมกจิกรรมนันทนาการใหแ้กป่ระชาชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

ทกุระดับ

แนวทางท่ี 9  ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาเพื่อสร้างความ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

สมานฉันทร์ะหวา่งองคก์รต่างๆ  

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

แนวทางท่ี 10  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 12 1,025,000 12 1,025,000 12 1,025,000 36 3,075,000

วัฒนธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่

แนวทางท่ี 11  สนับสนุนมาตรการปอ้งกันและปราบปราม 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000

อาชญากรรมและยาเสพติดทกุประเภท

56 4,208,000 56 5,748,000 51 6,128,000 163 16,084,000

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

ป ี 2561

ยุทธศาสตร์

รวม  ยทุธศาสตรท่ี์ 3

รวม  3  ปีป ี 2559 ป ี 2560
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

4.  ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาองค์กรดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่ม

ตามหลกัธรรมาภบิาล

แนวทางท่ี 1  ประชาสัมพันธก์จิการ/กจิกรรมของ 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน องคก์ร 2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 150,000

ประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการของ

ทอ้งถิน่

แนวทางท่ี 3  พัฒนาองคก์ร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และสถานที่ 11 2,015,000 7 11,400,000 5 2,735,000 23 16,150,000

ในการปฏบิตัิงานใหม้ปีระสิทธภิาพ

แนวทางท่ี 4  พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู้ ความสามารถ 2 250,000 2 250,000 2 250,000 6 750,000

และทกัษะเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

แนวทางท่ี 5  สง่เสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ 3 225,000 2 25,000 2 25,000 7 275,000

ประชาสังคม

แนวทางท่ี 6 สนับสนุนการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย WIFI 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

ในทีส่าธารณะอย่างทัว่ถงึ

19 2,740,000 14 11,925,000 13 3,360,000 46 18,025,000

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี 2560 ป ี 2561

รวม  ยทุธศาสตรท่ี์ 4

ป ี 2559
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

5.  ยทุธศาสตรท่ี์ 6 พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยทุธศาสตรท่ี์ 5 สรา้งความพรอ้มของจังหวัด

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

แนวทางท่ี 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สาร 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

ของทอ้งถิน่

1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561

รวม  ยทุธศาสตรท่ี์ 5
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

5.  ยทุธศาสตรท่ี์ 6 พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

และระบบการจัดการเรยีนรู้ให้หลากหลายสูค่วามเป็นเลศิ

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแ้ก่ 8 7,035,000 5 6,630,000 5 6,630,000 18 20,295,000

นักเรียนพัฒนาทกัษะ วชิาชพีเบื้องต้น ในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 3 130,000 0 0 0 0 3 130,000

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิน่

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือ่การเรียน 1 550,000 0 0 0 0 1 550,000

การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

12 7,715,000 5 6,630,000 5 6,630,000 22 20,975,000

107 19,125,000 97 31,853,000 82 26,398,000 286 77,376,000

                   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลต าบลโพทะเล

รวมทั งสิ น  (รวมทั ง  6  ยุทธศาสตร)์

ยุทธศาสตร์

ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561 รวม  3  ปี

รวม  ยทุธศาสตรท่ี์ 6
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ส่วนท่ี 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การจัดท าแผนการด าเนินงานต่อไป  และเป็นการสรา้งแนวทางการมีสว่นร่วมในท้องถิ่น 

 องค์ประกอบ   ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้ 

 การตดิตามและประเมินผลประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คอื การก าหนดองค์กรรับผดิชอบการ

ติดตาม  และประเมินผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเลไปปฏิบัต ิ การก าหนดวิธีการ และการ

ก าหนดระยะเวลาในการตดิตามประเมินผล 

4.2 ระเบียบ วิธใีนการและเครื่องมีท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจแต่งตั้ง

คณะท างานขึน้ช่วยในการตดิตามและการประเมนิผลได้ตามที่เห็นสมควร  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล ประกอบด้วย 

 1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน 

 2.  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน  

 3.  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน             

  4. หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวนสองคน 

 5.  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 

 โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคน  ท าหนา้ที่ประธานคณะกรรมการและอกีคน

หนึ่งท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  มหีนา้ที่  

 1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างนอ้ยปีละ

หนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนีใ้ห้ตดิประกาศโดยเปิดเผย ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวัน 

 4. แตง่ตัง้คณะกรรมการ  หรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  



 

 คณะท างานติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล  

 ประกอบด้วย  

 1. ปลัดเทศบาล หัวหนา้คณะท างาน 

 2. ผูอ้ านวยการกองคลัง คณะท างาน 

 3. ผูอ้ านวยการกองชา่ง คณะท างาน 

 4. ผูอ้ านวยการกองการศกึษา คณะท างาน 

 5.  ผูอ้ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 

 6.  หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล คณะท างาน 

 7.  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม คณะท างาน 

 8.  ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน คณะท างานและเลขานุการ 

 9.  หัวหนา้งานวิเคราะหน์โยบายและแผน คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ  โดยก าหนดรูปแบบที่จะใช้ใน

การตดิตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า  การด าเนินกิจกรรมในแตล่ะแผนงาน / โครงการอยู่ภายใต้

ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรอืไม่  และผลของการด าเนินผลงาน / โครงการ  บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรอืไม่ 

 การติดตาม   เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ 

 การประเมินผล  เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึน้จรงิ  เมื่อด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบ

กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะท างานติดตามและประเมินผลทั้ง 2 ระดับ  มีหน้าที่ก าหนดระยะเวลาในการตดิตาม

ประเมินผลแผนงาน / โครงการที่ตนรับผดิชอบ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน /โครงการ

ละ 1  ครั้ง  และผลประเมินผลแผนงาน /โครงการในภาพรวมอย่างนอ้ยปีละครั้ง  น าผลการติดตาม

ประเมินผล  รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพทะเล   สภาเทศบาลต าบลโพทะเล  คณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลโพทะเล  รวมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโพทะเลในปีต่อไป 

 

 

 

 

 




