






 

ค ำน ำ 
 

   
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ฉบับนี้  เทศบาลต าบล
โพทะเล ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้   

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561  ยังเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจะต้องน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ไปพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณในปีที่ก าหนด 

 ดังนี้ เทศบาลต าบลโพทะเล จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล 
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ยุทธศาสตร์ 

จังหวัดพจิิตร 
การบริหารจัดการน้้า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ส่งเสรมิการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้า
เกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 

พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

การสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง 
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่นค่ัง
และยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมมาภิบาล
ในสังคม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
พัฒนา 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุข
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
บริหารและบริการสู่สากล 
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บริหารจัดการน้า้ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของ 

อปท.ในเขต

จังหวัดพิจิตร 

เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันภาคการเกษตร  
สินค้าขา้วแบบพึ่งพา
ตนเองและการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาองค์กรและ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

สร้างความพร้อมของ
จังหวัดเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พัฒนาคุภาพมาตรฐาน
การศึกษา และระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของ 

เทศบาล 

ต าบลโพทะเล 

บริหารจัดการน้า้ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันภาคการเกษตร  
สินค้าขา้วแบบพึ่งพา
ตนเองและการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาองค์กรและ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

สร้างความพร้อมของ
จังหวัดเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พัฒนาคุภาพมาตรฐาน
การศึกษา และระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ  เสริมสร้าง
รายได้  ขจัดความยากจน
ของคนและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการ
พึ่งพาตนเอง  ตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาการศึกษาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนให้มีคุณภาพ
ในการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์ให้มีความร่ม
รื่น และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย  
และกระบวนการ
ประชาคมสังคม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่  
และเคารพเสียงส่วนน้อย 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้
ประชาชนมีคุณภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น  ตลอดจน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เป้าประสงค์ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่ดีของ
เมืองและชุมชน 

กลยุทธ์ที ่1 
ประชาชนมีอาชพี
และรายได้พอเพยีง 

กลยุทธ์ที ่2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
และการมีส่วนรว่ม 

กลยุทธ์ที ่3 
สร้างทัศนคติ   
และปรับภูมิทัศน์ที่
ดีกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่4 
ประชาชนได้รับ
การดูแล แก้ไข
ความเดือดร้อน 

กลยุทธ์ที ่5 
การคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐาน  
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กลยุทธ์ที ่6 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ทุกด้าน 

กลยุทธ์ที ่7 
ประชาชน / เด็ก
เล็กก่อนวยัเรียน
ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที ่8 
บริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 

จังหวัดพิจิตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

โครงการพฒันา

คุณภาพชวีติด้าน

สาธารณสุข 

นันทนาการและการ

กฬีา จ านวน 7 

โครงการ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ จ้านวน 4 
โครงการ 

โครงการบริการ

จัดการขยะในชุมชน 

จ านวน 4 โครงการ 

โครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะ จ านวน 

1 โครงการ 

โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงรางระบาย
น้้า จ้านวน 20 
โครงการ 

กลยุทธ์ที ่1 กลยุทธ์ที ่2 กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์ที ่4 กลยุทธ์ที ่5 กลยุทธ์ที ่6 กลยุทธ์ที ่7 กลยุทธ์ที ่8 

แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

การพาณิช งบกลาง เคหะและ
ชุมชน 

ผลผลิต/ 

โครงการ โครงการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของ

ทอ้งถิ่นและของชาติ 

จ านวน 8 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

โครงการให้การ

สงเคราะหแ์ละพัฒนา

คุณภาพชวีติเด็ก 

เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพกิาร 

และผูด้้อยโอกาส 

จ านวน 18 โครงการ 
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา/สนามกีฬา
จ้านวน 2 โครงการ 

โครงการป้องกัน 
ควบคุม โรคติดต่อ
ต่างๆ จ้านวน 2 
โครงการ 

โครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ จา้นวน 9 โครงการ 

โครงการพฒันา

บุคลากร 

จ านวน 3 

โครงการ 

โครงการ

ส่งเสริม

ประชาธิปไตย

จ านวน 4 

โครงการ 

โครงการพฒันา

เครื่องมอื

เครื่องใชใ้นการ

ปฏิบัติงาน

จ านวน 5 

โครงการ 

โครงการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของ

ประชาชน 

จ านวน 1 

โครงการ 

โครงการปอ้งกัน

แกไ้ขปัญหายา

เสพติด จ านวน 

1 โครงการ 

โครงการปอ้งกัน

ภัยและรักษา

ความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

จ านวน 10

โครงการ 

โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาด้าน

การศึกษา

จ านวน 10

โครงการ 

โครงการพฒันา

ศักยภาพ

บุคลากรทาง

การศึกษา

จ านวน 1

โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 

แบบ ยท. 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ “เสริมสร้างรายได้  ให้การศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมรับความคิดเห็นเน้นเร่ืองสุขภาพ ร่วมปราบอบายมุข  น าโพทะเล  สู่ความสุขที่ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ 

บริหารจัดการน้า้ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันภาคการเกษตร  
สินค้าขา้วแบบพึ่งพา
ตนเองและการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาองค์กรและ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความพร้อมของ
จังหวัดเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พัฒนาคุภาพมาตรฐาน
การศึกษา และระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ  เสริมสร้าง
รายได้  ขจัดความยากจน
ของคนและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการ
พึ่งพาตนเอง  ตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค ์

เป้าประสงค์ 
พัฒนาการศึกษาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนให้มีคุณภาพ
ในการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์ให้มีความร่ม
รื่น และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย  
และกระบวนการ
ประชาคมสังคม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่  
และเคารพเสียงส่วนน้อย 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้
ประชาชนมีคุณภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น  ตลอดจน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เป้าประสงค์ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่ดีของ
เมืองและชุมชน 

ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ต่อป ี
 

จ้านวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สุขภาพที่ด ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ต่อไป 

จ้านวนคนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ้านวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบ 100% 

จ้านวนที่ลดลงของ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

จ้านวนประชากรที่มี
สุขภาพแข็งแรง ตาม
เกณฑ์ดรรนีมวลกาย 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
70 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 

แบบ ยท. 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ต่อป ี
 

จ้านวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สุขภาพที่ด ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ต่อไป 

จ้านวนคนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ้านวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบ 100% 

จ้านวนที่ลดลงของ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

จ้านวนประชากรที่มี
สุขภาพแข็งแรง ตาม
เกณฑ์ดรรนมีวลกาย 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
70 

ประชาชนมีอาชพี
และรายได้พอเพยีง กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และ
การมีส่วนร่วม 

การคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐาน  
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทุกด้าน 

บริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สร้างทัศนคติ  และ
ปรับภูมิทัศน์ที่ดีกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้รับการ
ดูแล  แก้ไขความ
เดือดร้อน 

ประชาชน / เด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนได้รับ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แผนงาน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน 
การพาณิช 

 

แผนงานงบ
กลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564    
ยุทธศาสตร์ 
การบริหาร
จัดการน้้า ดิน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการน้า้ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการน้า้ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีสภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ได้รับการดูแล
และพัฒนาให้
เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และ
พักผ่อน 

 

เชิงปริมาณ 
1. จ้านวนถัง
รองรับขยะมี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่
2.ร้อยละของการ
ลดปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1.สภาวะแวดล้อม
ในชุมชนที่ดี 
2.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจใน
การใช้บริการ
สวนสาธารณะ 

5 4 4 4 ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
 

สร้างทัศนคติ  
และปรับภูมิทัศน์
ที่ดีกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1.จัดซื้อถังขยะ 
2.อบรมให้
ความรู้ประชาชน
ในการบริหาร
จัดการและคัด
แยกขยะ 
3.จัดตั้ง
อาสาสมัคร
พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
4.ติดตั้งกังหันน้้า
ไชยพัฒนา  
5.ปรับปรุงสวน
สา.ธารณให้
สวยงาม สะดวก
ปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

กองช่าง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564    
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และ
ฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร  
สินค้าข้าวแบบ
พึ่งพาตนเองและ
การ ท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร  
สินค้าข้าวแบบ
พึ่งพาตนเองและ
การ ท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ  
เสริมสร้าง
รายได้  ขจัด
ความยากจน
ของคนและ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนในการ
พึ่งพาตนเอง  
ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและ
ของชาติได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
 เชิงคุณภาพ 
1. ประชาชน
ภาคภูมิใจในศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
 

9 9 9 9 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ต่อป ี

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และ
การมีส่วนร่วม 

1.ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
และของชาต ิ

กอง
การศึกษา 

ส้านักปลัด 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ  
สันติสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ  
เสริมสร้าง
รายได้  ขจัด
ความยากจน
ของคนและ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนในการ
พึ่งพาตนเอง  
ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมี
คุณภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น  
ตลอดจน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข 
2. เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการหรือทพุพล
ภาพ และผู้ด้อย 
โอกาสได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลอื 
3.ประชาชนมี
สถานที่และ
อุปกรณ์ในการออก
ก้าลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ 
4.จ้านวนถนนที่
ก่อสร้างและ
บ้ารุงรักษา 
5.จ้านวนระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ประชาชน
ภาคภูมิใจในศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

29 32 33 40 1.ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ต่อป ี
2.จ้านวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สุขภาพที่ด ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ต่อไป 
3.จ้านวนคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.จ้านวนประชากรที่
มีสุขภาพแข็งแรง 
ตามเกณฑ์ดรรนีชี้วัด
มวลกาย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

การคมนาคม
โครงสร้าง
พื้นฐาน  สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข 
2.เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ช่วยเหลือ 
3.ประชาชนมี
สถานที่และ
อุปกรณ์ในการ
ออกกา้ลังกาย
เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ 
4.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
และรางระบาย
น้้า 
5.ก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กองช่าง -ส้านักปลัด 
-กองสาธารณสุข 
-กองสวัสดิการฯ 
-กองการศึกษา 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564    
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการบริหารและ
บริการสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาองค์กร
และบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาองค์กร
และบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
และ
กระบวนการ
ประชาคม
สังคม โดยรับ
ฟังความ
คิดเห็นเสียง
ส่วนใหญ่  
และเคารพ
เสียงส่วนน้อย 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของ
องค์กรที่ได้รับการ
พัฒนา 
2.จัดเวทีประชาคม
เพื่อจ้าท้า
แผนพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 
3.จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดีจาก 
องค์กร 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

6 8 7 10 1.ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ต่อป ี

บริหารองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. พัฒนา
บุคลากรของ
องค์กร 
2.จัดเวที
ประชาคมเพื่อจ้า
ท้าแผนพัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3.จัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล 
 

ส้านักปลัด -กองสวัสดิการฯ 
-กองคลัง 
-กองวิชาการฯ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564    
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการบริหารและ
บริการสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 
สร้างความพร้อม
ของจังหวัดเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ 
สร้างความพร้อม
ของจังหวัดเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
และ
กระบวนการ
ประชาคม
สังคม โดยรับ
ฟังความ
คิดเห็นเสียง
ส่วนใหญ่  
และเคารพ
เสียงส่วนน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ประชาชนมี
สถานที่ให้บริการ
ด้านอินเตอร์เน็ท 
เชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดีจาก 
ศูนย์ ICT 
 
 
 
 
 
. 
 

1 1 1 1 1.ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีในการใช้
บริการอินเตอร์เน็ท 

บริหารองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ให้บริการของ
ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน
เทศบาลต้าบล
โพทะเล 
 

กองวิชาการ กองการศึกษา 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564    
ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ  
สันติสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ 
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมี
คุณภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น  
ตลอดจน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เชิงปริมาณ 
1.การจัดกิจกรรม
อบรมและแข่งขัน
กีฬาด้านยาเสพติด 
2.การจัดจุดตรวจ
เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 
3.กิจกรรมให้
ความรู้และป้องกัน
ภัย 
4.การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 
5.การจัดซ้ือ
อุปกรณ์ส้าหรับกู้
ชีพกู้ภยัและ
ป้องกันภัย 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัจาก
สาธารณภยัต่างๆ 
 
 
 
 
 
. 
 

7 7 11 7 1.ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมความรู้ใน
การป้องกันภัย 
2.มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การป้องกันภัยใน
พื้นที่ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ทุกด้าน 

1.จัดกิจกรรม
อบรมและ
แข่งขันกีฬาด้าน
ยาเสพติด 
2.จัดจุดตรวจ
เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 
3.จัดกิจกรรมให้
ความรู้และ
ป้องกันภัย 
4.การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
5.จัดซ้ืออุปกรณ์
ส้าหรับกู้ชีพกู้ภยั
และป้องกันภยั 

ส้านักปลัด กองสาธารณสขุฯ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แบบ ยท. 03 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบล

โพทะเล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564    
ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ 
สันติสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนา
การศึกษาเด็ก
เล็กก่อนวยั
เรียนให้มี
คุณภาพใน
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.สื่อการเรียนการ
สอนที่จัดซ้ือ 
2.สถานที่ในการ
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพ 
3.บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาก่อนวัยเรียน
มีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

10 7 7 8 เด็กเล็กก่อนวยัเรียน
ได้รับการพัฒนาอยา่ง
มีคุณภาพ 

ประชาชน / เด็ก
เล็กก่อนวยัเรียน
ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1.การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
2.การจัดหา
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
(นม)ให้เด็กเล็ก 
3.การก่อสร้าง
และปรับปรุง
สถานที่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4.การพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 
5.อบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการ
เล้ียงดูเด็กเล็ก 

กองการศึกษา กองสาธารณสขุฯ 
กองสวัสดิการฯ 
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ข้อมูลรายละเอยีด 
โครงการพัฒนาและครุภณัฑ์ในการบรรจุเข้า 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 2/2561  
เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2/2561 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

~ ๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

โครงการเดิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าว แบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2   เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าว แบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแข่งขัน 
เรือยาวจังหวัดพิจิตร 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม ซึ่งเปน็
ประเพณีและเปน็
เอกลักษณ์ของจังหวัด
พิจิตร และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อีกทางหนึ่ง 

สนับสนนุงบประมาณ
ในการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ให้วัดท่าหลวง 

50,000 
(50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 
ที่สนบัสนนุ 

วัดท่าหลวง มี
งบประมาณใน
การจัดงาน
ประเพณี
แข่งขันเรือยาว 
เพื่อสืบสาร
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดี
งามของจังหวัด
พิจิตร 
 

กองการศึกษา วัดท่าหลวง 

รวม  1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000     



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2/2561 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

~ ๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าว แบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2   เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าว แบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลง 
๑ อุดหนุนโครงการงาน

ประเพณีแข่งขัน 
เรือยาวจังหวัดพิจิตร 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม ซึ่งเปน็
ประเพณีและเปน็
เอกลักษณ์ของจังหวัด
พิจิตร และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อีกทางหนึ่ง 

สนับสนนุงบประมาณ
ในการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ให้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 

50,000 
(50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 
ที่สนบัสนนุ 

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร  
มีงบประมาณ
ในการจัดงาน
ประเพณีแข่งขัน 
เรือยาว เพื่อสืบ
สานวฒันธรรม
และประเพณี
อันดีงามของ
จังหวัดพิจิตร 

กองการศึกษา ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร 

รวม  1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000     

 




