


                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยให้ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีประจำจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)       
ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
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ส่วนส่วนท่ี ท่ี 11  
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน    

1. ด้านกายภาพ 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีระยะห่างจาก
ตัวจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 2.9 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพ้ืนที่             
3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 1. ตำบลอ่างแก้ว  5   หมู่บ้าน   คือ   หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 
 2. ตำบลอินทประมูล 5   หมู่บ้าน   คือ   หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 
 3. ตำบลบางพลับ 3   หมู่บ้าน   คือ   หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 

 หมายเหตุ  หมู่ที่ 4 ตำบลอินทประมูล และหมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ เข้าเขตเต็มหมู่บ้านส่วน หมู่อ่ืน ๆ 
เข้าเขตไม่เต็มพ้ืนที่ทั้งหมด 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
    1.1  สภาพทั่วไป 

 อาณาเขตติดต่อ 
   ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยตรง ปากคลอง
ห้วยลิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตก 250 เมตร และอยู่ห่างจากฝั่งเหนือของคลองวัดศีลขันต์  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 360 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงปากคลองห้วยลิงฝั่งใต้ ตรงที่บรรจบกับฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำน้อย แล้วเลียบตามฝั่งใต้ของห้วยลิงไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่อยู่ห่างจาก  ปากคลอง
ห้วยลิง ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2  
 ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน้อยไปทางทิศใต้ถึงฝั่ง
เหนือของคลองตาพุก ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 3 
 ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือของคลองตาพุกและเป็นเส้นตรงข้ามแม่น้ำน้อย ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงปากคลองมะขามฝั่งเหนือ แล้วเลียบตามฝั่งเหนือของคลองมะขามไปทาง ทิศตะวันตก ถึงจุดซึ่ง
อยู่ห่างจากปากคลองมะขาม ตรงที่บรรจบกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยไปทาง ทิศตะวันตก เป็นระยะ 350 
เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 4 
 ด้านตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย  คือ 

แม่น้ำน้อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 ด้านการเมือง   
   ฝ่ายสภาเทศบาล   
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1. สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิก

สภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จำนวน 12 คน โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวอุษา  ช้างพันธ์   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมคิด  เมืองอุดม  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายสนิท  สุภาพ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายสายัณห์  วรรณทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นายบุญส่ง  ป้อมลอย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. นายเสน่ห์  แสงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นายบุญชู  งามเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายณรงค์  อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

   2.2 การปกครอง 
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนบ้านคลองมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว   
2. ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย หมู่ที่ 4  ตำบลอ่างแก้ว 
3. ชุมชนตลาดโพธิ์ทอง    หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว 
4. ชุมชนบ้านตลาดเหนือ   หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างแก้ว 
5. ชุมชนบ้านห้วยลิงตก    หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว 
6. ชุมชนบ้านวัดเกาะ    หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ 
7. ชุมชนบ้านวัดเกาะ     หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
8. ชุมชนบ้านวัดเกาะ     หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ 
9. ชุมชนอินทประมูล     หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล 
10. ชุมชนอินทประมูล             หมู่ที่ 4  ตำบลอินทประมูล 
11. ชุมชนวัดป่า    หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล 
12. ชุมชนวัดใหม่บุญศิริ     หมู่ที่ 6 ตำบลอินทประมูล 
13. ชุมชนวัดใหม่บุญศิริ  หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 

3. ประชากร 
 ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีประชากร 4,252 คน แยกเป็นชาย 2,005 คน หญิง 2,247 คน 
จำนวนครัวเรือน 1,835 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564)  

4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 
        เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 4 แห่ง แยกเป็น 
 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ คือ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 

4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน  คือ 
- โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 
- โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 
- โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 

4.1.3 โรงเรียนมธัยมศึกษา  จำนวน 1 แห่ง คือ 
- โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

4.1.4 ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  จำนวน 1 แห่ง 

4.2 การกีฬาและนันทนาการ 
 - สนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  5 แห่ง 
 - สนามฟุตบอล         จำนวน 4 แห่ง 
 - สนามบาสเก็ตบอล        จำนวน 4 แห่ง 

- สนามตะกร้อ        จำนวน 5 แห่ง 
 - สนามเปตอง        จำนวน 1 แห่ง 
 - สนามเด็กเล่น        จำนวน 4 แห่ง 

4.3 การสาธารณสุข                                                                            
ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีสถานบริการด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล (สถานบริการสาธารณสุขตั้งอยู่
นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แต่ให้บริการในเขต) นอกจากนี้ยังมีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน  1 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  6 ร้าน 
- ร้านขายยาแผนโบราณ  จำนวน  2 ร้าน 
- สมาชิก อ.ส.ม.   จำนวน 78 คน 

4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีบุ คลากร อุปกรณ์  เครื่องมือ และเครื่องใช้  ในการป้องกันและ             
บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

 1. รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน 1 คัน (ขนาดจุได้  6,000 ลิตร) 
 2. รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค ์  จำนวน 1 คัน (ขนาดจุได้ 12,000 ลิตร) 

3. รถยนต์ตรวจการณ์   จำนวน 1 คัน 
4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม      จำนวน 1 เครื่อง 

 5. พนักงานดับเพลิง          จำนวน 9 คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคม  

 การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ 
 ทางบก สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่มีสภาพใช้งานได้ จะมีเพียงบางสายที่มีผิว
จราจรชำรุด และขนาดไม่มาตรฐาน บางสายชำรุดเนื่องจากเป็นสายเลียบแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นผลทำให้ถนน

 



 

 

4 
คอนกรีตยุบตัวลง และขณะนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินเพ่ือบรรเทาปัญหา
การกัดเซาะของน้ำ ณ บริเวณดังกล่าว 

 ทางน้ำ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ปัจจุบันได้ลดความสำคัญลง
เนื่องจากความสะดวกและคล่องตัวโดยการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากข้ึน 

5.2 การไฟฟ้า 
 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพธิ์ทอง ซึ่งตั้งอยู่

ภายในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยกองช่างของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองจะเป็นผู้ประสานงานในการ
ติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ ในเขตชุมชนทุกชุมชนให้ ได้ มากที่สุดและครบ                     
ทั่วเขตเทศบาล 

5.3 การประปา 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ใช้บริการระบบน้ำประปาภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานประปา 
เขต 2  จังหวัดอ่างทอง  

5.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 หน่วยงานที่ให้บริการการคมนาคมติดต่อสื่อสาร ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มี 2 หน่วยงาน  ได้แก่ 

2.4.1 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จำกัด ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ  
2.4.2 บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอ่างทอง – อยุธยา ตำบลโพสะ 

อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ          
 ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายทั้งธุรกิจการค้า ข้าราชการ ลูกจ้าง 
กรรมกร นักเรียนนักศึกษาบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลาดสดที่เป็นของเทศบาล  จำนวน 1 แห่ง 
ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลามบ้างเล็กน้อย           

ซึ่งประชาชนทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี มีวัดในเขตเทศบาล 3 แห่ง ได้แก่ วัดศีลขันธาราม 
วัดเกาะ วัดใหม่บุญศิริวิทยาราม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
    8.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
 8.1.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศร้อนจัดใน
เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าประมาณ 40 องศาเซลเซียส 

8.1.2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม อยู่ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
8.1.3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อยู่ ในช่วงอิทธิพล ของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดรายปีมีค่าประมาณ 19 องศาเซลเซียส 

 8.2 แหล่งน้ำ 
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   เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีแหล่งน้ำดังนี้ 
 1. แม่น้ำ ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน 
 2. คลอง มีคลองส่งน้ำชลประทาน 

 8.3 การจัดการน้ำเสีย 
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 

8.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบโดยมีปริมาณขยะมูล
ฝอย ประมาณ 4 ตัน/วัน มีรถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ รวม 2 คัน 

   8.5 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
     8.5.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพค้าขาย บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม             
ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ปลูกมะนาว ปลูกมะกรูด ปลูกมะม่วง และพืชผักสวนครัว 
     8.5.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
           แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย 
 
     8.5.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

       1) มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านวัดป่า หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านวัด
ใหม่ หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 ตำบลอินทประมูล ส่วนใหญ่ประชาชนใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค 

       2) มีระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง บริเวณสนามกีฬาระดับตำบล  
หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ  

9. อ่ืน ๆ  
   9.1 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ฝ่ายบริหาร   
 1. คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ประกอบด้วย  

1.1 นางสาวผกามาศ   ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี  
1.2  นายชวภณ  ยิ้มพงษ์  รองนายกเทศมนตรี   
1.3  นายจิรศักดิ์  ภู่ประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
1.4  นายธนารัฏฐ ์ คงคา  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
1.5  นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

ด้านการบริหาร เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองการศึกษา   
4. กองช่าง 

   5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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 ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นข้าราชการประจำสูงสุด ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ประจำทั่วไปของเทศบาล 

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  ทั้งสิ้น    56 คน 
 1. พนักงานเทศบาลสามัญ    จำนวน    18 คน 
 2. ลูกจ้างประจำ      จำนวน     3    คน 
 3. พนักงานจ้าง      จำนวน    31   คน 

4. ครูและผู้ดูแลเด็กเล็ก     จำนวน      4    คน  
 

 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  พลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศ รษ ฐกิ จ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า  สั งค ม เดิ น ห น้ าอ ย่ า งยั่ งยื น  (Hi-Value and Sustainable Thailand)                     
โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน 
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม High Value-added Economy 

1.1 เกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้สินค้า
เกษตร ด้วยเทคโนโลยี 

1.2 การท่องเที่ยว เน้นคุณค่า และความยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม                 
ให้สินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยี กิจกรรมหลากหลาย กระจายรายได ้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

1.3 ฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า สร้างศักยภาพ การผลิตและส่งเสริม การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  
1.4 การแพทย์ และสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทย์ ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลางบริการ 

สุขภาพมูลค่าสูง 
1.5 ประตูการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ยกระดับการแพทย์ ของภูมิภาค ให้ทันสมัย ทั่วถึง               

เป็นศูนย์กลางบริการ สุขภาพมูลค่าสูง โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่าง
ไร้รอยต่อ  

1.6 อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ และบริการดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริการ
ดิจิทัลและดิจิทัล คอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว  
2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society 

2.1 SMEs วิสาหกิจ ชุมชนและวิสาหกิจ เพ่ือสังคมเติบโต อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพ สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี และตลาดสมัยใหม่ 

2.2 พ้ืนที่และเมือง มีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพ้ืนที่ กระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.3 ความยากจนข้ามรุ่น ลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชนสามารถขยับ
สถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 
3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน Eco-friendly Living 

3.1 เศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคมคาร์บอนต่ำ ของเสียถูกนำกลับมา ใช้ประโยชน์และพัฒนา 
พลังงานหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงานหลัก 

3.2 ลดความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ ใช้มาตรการเชิงพ้ืนที่ และเทคโนโลยี ในการรับมือ ภัยธรรมชาติ 
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4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ Key Enablers for Thailand's Transformation 

4.1 กำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนา ฝีมือ
แรงงานมีคุณภาพ คนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
          4.2 ภาครัฐ ที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี) 

ตำแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
2. เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่สำคัญ 
3. มีศักยภาพระบบ Logistics เพ่ือลดต้นทุนภาคขนส่งและการผลิต 
4. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 
5. มีแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการผลิตและระบบลดภัยพิบัติ 

วิสัยทัศน์  

  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลและยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาระบบ Logistics ใหม้ีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
 4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

เป้าประสงค์รวม 
 1. เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารปลอดภัยที่สำคัญระดับอาเซียน 
 2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
 3. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 3. บรหิารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

  1) แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 

  วิสัยทัศน์ 

“อ่างทองเมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่งคง  และเป็นสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม GMP/HACC 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการคลาดและเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย  

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่          
สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

1. อัตราการว่างงานของประชากร 
วัยแรงงานลดลงร้อยละ 0.1 
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคนที่เพ่ิมขึ้น         
ร้อยละ 1.5 ต่อปี 
3. ระดับความสำเร็จของการ           
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสังคม          
แห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

1. ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
จังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนา
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการะบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน GAP 
3. ยกระดับคุณภาพการแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม GMP/HACCP 
4. พัฒนาระบบการตลาดและเพ่ิม          
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ช่องทางการจำหน่าย 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรม 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรอง
มาตรฐาน จำนวน 1 แหล่ง 

1. การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการ
ท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

 “ท้องถิ่นอ่างทองเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส แหล่งอาหารปลอดภัย 
           ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

 1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน ภายใต้ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาสังคม เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
 3. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและการจำหน่าย 
 4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้องถิ่น/เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของประชาชน 
 3. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทองให้คงอยู่สืบไป 
 4. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เพ่ือจังหวัดอ่างทองเป็นเมืองน่าอยู่ 
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5. เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

6. เพ่ือพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ การทำการเกษตรกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง 

7. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถให้บรหิารสาธารณะแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทองไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (VISION)   
       “บ้านเมืองน่าอยู่ คู่ถิ่นจักสาน พัฒนาการศึกษา”                                                        

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหาร  
    จัดการที่ดี 
2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและจัดระบบสุขาภิบาลให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาแก้ไขปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน 
4. พัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน้อย/ริมคลองให้ร่มรื่น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                       

เป้าประสงค์เทศบาล (Goals) 
1. ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการที่ดี 
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2. ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ รู้จักป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและส่วนรวม 
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่นสวยงาม 

        5. ประชาชนได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และ 
            ความเข้มแข็งของชุมชน 
        6. การศึกษาทุกระดับชั้นในชุมชนมีการพัฒนา และมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีสืบไป 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะประเพณี และวัฒนธรรม                                                                                                                                               

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนา

สี่ปีได้เรียงลำดับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงระเบียบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 รักษาความสงบเรียบร้อย/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกัน รักษา และส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สุขาภิบาลอาหาร 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ขยายเขตเสียงตามสาย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดจราจร การจัดทำผังเมือง       
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 บำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนสงเคราะห์และช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สมดุล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อม พัฒนาทั้งร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย เต็มตามวัย เต็มตามศักยภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนและ 

    ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลักษณะโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ

น้อย ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งตะวันออก
เป็นพ้ืนที่ตำบลอินทประมูล และตำบลบางพลับ ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นพ้ืนที่ตำบลอ่างแก้ว นอกจากนี้เทศบาล           
ยังมีคลองสำคัญที่ไหลผ่านเขตเทศบาล คือ คลองส่งน้ำชลประทาน (เส้นผ่านวัดป่ามุนี) และคลองสาหร่าย        
ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนมีความสัมพันธ์กับสายน้ำมาโดยตลอด ก่อเกิดเป็นชุมชนที่สำคัญริมแม่น้ำน้อย              
เช่น ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ฯลฯ  

ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลจึงประกอบอาชีพทางการค้า โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชุมชน
ตลาดสดโพธิ์ทอง ที่เป็นย่านการค้าหนาแน่น เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอข้างเคียง 
อีกประชากรทั้งสามตำบลยังมีอาชีพจักสาน รวมถึงการค้าเครื่องจักสานส่งยังไปจำหน่ายทั่วประเทศ และ
ต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ฝั่งตำบลอินทประมูล ยังเป็นพ้ืนที่กึ่งเกษตรกรรมที่ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย          
แทรกด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย ทำให้เป็นส่วนที่สงบ สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างมาก  

จากองค์ประกอบทั้งสองลักษณะ ทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นเมืองที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การค้า และเหมาะเป็นชุมชนอยู่อาศัยที่สงบ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ว่า  “เมืองน่าอยู ่คู่ถิ่นจักสาน พัฒนาการศึกษา” 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือ
ข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

 การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)   
 เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ   
 การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)   
 เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาใน
ด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
 การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)   
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นด้านที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้แต่อาจส่งผลดีแก่องค์กร 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat = T)   
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแขง็ 

W = 
Weakness 
จุดอ่อน 

 

ประเด็น 
SWOT  

 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 

SWOT  Analysis 
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ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1.ด้านการบริหาร 
  1.1 การแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลโพธิท์อง        
มีความชัดเจน ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ในทุกภารกิจ 
  1.2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
  1.3 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดบัชัน้ 
  1.4  ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
  1.5  การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมีความ
พร้อมด้านทรัพยากร 
2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อำนาจหน้าที่ 
  2.1  มีระเบียบและกฎหมายทีเ่อ้ือต่อการบริหารงาน
ของเทศบาล  
  2.2  เทศบาลตำบลสามารถออกเทศบัญญัติได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
  2.3  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึน 
ตามแผนกระจายอำนาจฯ 
 

3. ด้านบุคลากร 
  3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและ
กำลังงบประมาณ 
  3.2 มีพนักงานบรรจุเพิ่มมากข้ึนทำให้มีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มมากข้ึน 
  3.3 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำให้
เข้าใจในวัฒนธรรม และปัญหาของท้องถิ่น 
  3.4 มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทุกปี 
  3.5 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติได้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน    
4. ด้านงบประมาณ 
  4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บเปน็ของตนเอง ให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน 
  4.2 แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ตามลำดับตามแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลเอง 
  4.3 มีเทศบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและ
เครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น   
 

1.ด้านการบริหาร 
  1.1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง บางส่วนขาด
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหนา้ที่ของ
เทศบาลตำบล 
  1.2 ความต้องการและคาดหวงัของประชาชนมสีูง         
แต่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองตอบสนองได้น้อย 
  1.3  การประสานงานระหว่างท้องถิ่นยังมีน้อย 
 
 
2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อำนาจหน้าที่ 
  2.1 มีระเบียบ / กฎหมายใหม่ ๆ จำนวนมากทำให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทนัต่อเหตุการณ์ 
  2.2 เทศบาลตำบลโพธิท์องยังออกเทศบัญญัติใช้บังคับ
น้อยเกินไป 
  2.3  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไมเ่ข้าใจบทบาทและหนา้ที่
ของเทศบาล   
2.4  อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในหลายภารกิจ 
3. ด้านบุคลากร 
  3.1 บุคลากร อาจไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ               
ในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้การทำงานเกิดความลา่ชา้ 
  3.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสำคญัในการปฏิบัตงิาน      
ในอนาคต 
 
 
 
 
4. ด้านงบประมาณ 
  4.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับ
รายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ 
  4.2 รายได้มีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้
งบประมาณมีสงู 
  4.3 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได ้
  4.4 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  4.5 ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะ 
ขนาดใหญ่ เช่น ระบบกำจดัขยะรวม 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด (Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
  1.1 ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธปิไตย          

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
  1.1 การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
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มากข้ึน 
  1.2 ประชาชนมีความสนใจการเมืองมากข้ึน 

 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น 
  2.2 สินค้าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น  
  2.3 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์

 

3. ด้านสังคม 
  3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู ้
  3.2 มีสถานศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ 
  3.3 มีสถานพยาบาลภายในอำเภอ 
  3.4 ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวน
ประชากร 
  3.5 มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ ์

4.ด้านนโยบายรัฐบาล 
  4.1 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.2 การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ทำให้บุคลากร 
มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากข้ึน 
  5.2 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ทนั
ต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 
 
 

ท้องถิ่นมีน้อย 
  1.2 ประชาชนทั่วไปไม่ได้ตรวจสอบการทำงานของ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งน้อย 
  2.2 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ 
  2.3 ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
   
3. ด้านสังคม 
  3.1 ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรนุแรงและเพิ่ม
มากข้ึน 
  3.2 ปัญหายาเสพติดเริ่มก่อตัวเพิ่มมากข้ึน 
  3.3 ประชาชนมีความฟุง้เฟ้อในการใช้จ่าย 
  

 

4. ด้านนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
  4.1 การกระจายอำนาจเปน็ไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 

 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 เทคโนโลยีที่ทนัสมัยมีราคาแพง และมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการใช้งาน 
  5.2 การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็นระบบ    
ที่ดีพอ 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

 
แผน

ยุทธศาสตร์
จังหวัดอ่างทอง 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล 
และพฒันาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้าน 
เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง     

ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้าน 
วิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน 

ด้าน 
ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

ประเทศ 

ด้าน 
สังคมแห่ง

โอกาส และ
ความเสมอ

ภาค 

สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาด
และระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 

บริหารจัดการนำ้ 
แบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของ อปท.  

ในเขตจังหวดั
อ่างทอง 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ  
ทต.โพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 
การพัฒนา 

สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 
การพัฒนา 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 
 การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 
การพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 
การพัฒนาผังเมืองทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  
การบริหารจัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 
การพัฒนาตามนโยบาย

รัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

 

 

5. การพัฒนาคนและสังคม          
ให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและ           
ความสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

2. การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร       
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ 

 

1. การพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการบริหาร
จัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

4. การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

6. พัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ

มาตรฐานสากล 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริม
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  

 

เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
การศึกษาของประชาชน           
ทุกระดับอยา่งทั่วถึง และ
ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี               
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ให้คงอยู่        
คู่ท้องถิ่นสืบไป 

เพื่อสนับสนุน สงเคราะห์
และช่วยเหลอืคุณภาพชวีิต
ประชาชน และส่งเสริม
อาชีพ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน และได้รับการดูแล
ฟื้นฟูอยา่งต่อเนื่อง 

 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ให้มีมาตรฐาน ทั่วถึงและ
เพียงพอ         
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการของเทศบาล และการ
พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและดำเนินงาน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของทุกฝ่าย และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและ
การ มีส่วนรว่มในการทำงาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ 

1. ป้องกัน รักษา และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. สุขาภิบาลและอาหาร 
3. ส่งเสริมสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน 

1. สนับสนุนสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมให้สมดุล 
2. ส่งเสริมอาชีพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ก่อสร้างปรับปรุง
บำรุงรักษา ถนน สะพาน 
ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขต
ประปา ขยายเขตเสียง
ตามสาย 
3. การจัดจราจร/การ
จัดทำผังเมือง 

1. สร้างจิตสำนึกในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2. เฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. บำบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร            
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
สุขภาพดี ถ้วนหน้าและ              
เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกัน               
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ                 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคนและ
สังคมให้สมดุล ส่งเสริม
อาชีพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาให้เป็นเลิศ
ทางการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

 

1. พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความ
พร้อมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญาและมาตรฐาน
การศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ 
การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการที่ดีและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ ประชาชน 
2) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
    กจิการของเทศบาล 
3) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
4) ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 
5) ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 
6) ปรับปรุงอาคารสถานที ่
7) ปรับปรุงระเบียบทะเบียนและเอกสาร 
    ของเทศบาล 
8) รักษาความสงบเรยีบร้อย/ 
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
(Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

บ้านเมืองน่าอยู่ คู่ถ่ินจักสาน พัฒนาการศึกษา 

2. การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร        
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
ป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคติดต่อ 

 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพื้นที ่

 

1. การพัฒนาการเพิ่มประสิทธภิาพ
และการบริหารจัดการที่ดีและ      
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. การพัฒนาคนและสังคม          
ให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและ
ความสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

6. พัฒนาให้เป็นเลิศทาง
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
รู้จักป้องกันรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเองและส่วนรวม 

ประชาชนได้รับการสนับสนุน
สงเคราะห์ ช่วยเหลือคุณภาพ
ชีวิต ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และความเข้มแข็งของชุมชน 

ประชาชนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ประชาชนและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิน่
และการบริหารการที่ด ี

ประชาชนมีความภาคภูมิใจและ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่น
สวยงาม 

การศึกษาทุกระดับชั้นใน
ชุมชนมีการพัฒนา และ            
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีสืบไป 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (ต่อ) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

2. การพัฒนาสุขาภิบาล
อาหารให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า 
และเพิ่มประสิทธภิาพ
ป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคติดต่อ 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ 

 

1. การพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการบริหาร
จัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. การพัฒนาคนและสังคม 
ให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและ
ความสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

6. พัฒนาให้เป็นเลิศทาง
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 

พัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 
แผนงานงบกลาง 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
แผนงานงบกลาง 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรม          
และการโยธา 

 

แผนงานสาธารณสุข 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

แผนงานการศึกษา 
 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ประชาชนและองค์กร 1. การบริหารจัดการ 33 33 34 33 33 ปีละ  1. ส่งเสริมการมี จัดท าแผนพัฒนาของ ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่  การบริหาร การพัฒนา ท่ิเก่ียวข้องมีส่วนร่วม ของเทศบาลเกิด 33 ส่วนร่วมของ เทศบาล
สู่สังคมม่ันคง จัดการท่ีดี การเพ่ิม ในการพัฒนาท้องถ่ิน ประสิทธิภาพและ  โครงการ ประชาชน โครงการ/กิจกรรมท่ี
และเป็นสุข ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการท่ีดี สามารถด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน

การพัฒนา ของประชาชน สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายรัฐบาล 
ตามนโยบาย และการบริหาร ในระดับต่าง ๆ นโยบายจังหวัด 
รัฐบาลและ จัดการท่ีดีและ 2. ประชาชนมีความ นโยบายของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม เข้าใจและมีส่วนร่วม การเลือกต้ังในระดับ
การพัฒนา ของประชาชน ในการบริหารจัดการ ต่าง ๆ
จังหวัด ท้องถ่ินมากข้ึน 2. ส่งเสริมความรู้ จัดท า/ปรับปรุงช่องทาง ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

3. องค์กรมีสถานท่ี ความเข้าใจเก่ียวกับ ส่ือสารประชาสัมพันธ์ เทศบาล
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กิจการของเทศบาล เก่ียวกับหน่วยงานใน
เคร่ืองใช้ เพ่ือการปฏิบัติ รูปแบบต่างๆ 
งานท่ีเหมาะสม 3. ปรับปรุงและ อบรม/ศึกษาดูงาน ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

พัฒนาบุคลากร เก่ียวกับทักษะความรู้ เทศบาล
ของบุคลากร

4. ปรับปรุงและ จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี กองคลัง ทุกส่วนราชการ

พัฒนารายได้ของ พัฒนาแผนท่ีภาษีและ
เทศบาล ทะเบียนทรัพย์สิน
5. ปรับปรุงและ จัดหาเคร่ืองใช้และ ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

พัฒนาเคร่ืองใช้ ปรับปรุงซ่อมแซม
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
6. ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซม ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

สถานท่ี อาคารสถานท่ี
7. ปรับปรุงระเบียบ ปรับปรุงระเบียบ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

ทะเบียนและเอกสาร ทะเบียนและเอกสาร เทศบาล
ของเทศบาล ของเทศบาล
8. รักษาความสงบ จัดหาเคร่ืองใช้ใน ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

เรียบร้อย/ป้องกัน งานป้องกัน เทศบาล
และบรรเทา จัดฝึกอบรมเก่ียวกับ
สาธารณภัย งานป้องกันภัยต่าง ๆ

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนและองค์กร 1. ประชาชนมีคุณภาพ 25 25 25 25 25 ปีละ  1. ป้องกัน รักษา และ อบรมให้ความรู้กับอสม. กอง ทุกส่วนราชการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่  การพัฒนา การพัฒนา ต่าง ๆ รู้จักป้องกันรักษา ชีวิตท่ีดีข้ึน 25 ส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
สู่สังคมม่ันคง สังคมและ สุขาภิบาล สุขภาพอนามัยของตนเอง 2. ประชาชนได้บริโภค  โครงการ อนามัย อบรม/รณรงค์ให้ความรู้
และเป็นสุข คุณภาพชีวิต อาหารให้ได้ และส่วนรวม อาหารปลอดภัย ความเข้าใจในการ

มาตรฐาน 3. ประชาชนได้รับ ป้องกันโรคต่างๆ
ส่งเสริมสุขภาพ บริการทางด้าน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ในด้านต่างๆ
และเพ่ิม อบรม/ให้ความรู้ความ
ประสิทธิภาพ เข้าใจเก่ียวกับระบบ
ป้องกัน สาธารณสุขมูลฐาน
การแพร่ระบาด 2. สุขาภิบาลอาหาร อบรมให้ความรู้กับ กอง ทุกส่วนราชการ

ของโรคติดต่อ แม่ค้าตลาดสดเทศบาล สาธารณสุขฯ
และอบรมความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
สุขาภิบาลอาหาร
จัดศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี

3. ส่งเสริม ส่งเสริม สนับสนุน กอง ทุกส่วนราชการ

สาธารณสุข สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน สาธารณสุขฯ
ข้ันพ้ืนฐาน

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประชาชนได้รับการ 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 13 7 6 1 - ปีละ  1. ก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อม กองช่าง ทุกส่วนราชการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่  การพัฒนา การพัฒนา บริการด้านสาธารณูปโภค ได้รับการปรับปรุง  6 บ ารุงรักษา ถนน แซมถนน ท่อระบายน้ า
สู่สังคมม่ันคง ด้านโครงสร้าง โครงสร้าง และสาธารณูปการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  โครงการ สะพาน ทางเท้าและ
และเป็นสุข พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน ระบบ ให้สามารถใช้งาน ท่อระบายน้ า

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สาธารณูปโภค ได้ตามปกติ 2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า กองช่าง ทุกส่วนราชการ

การพัฒนา สาธารณูปการ 2. ระบบสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขต
ผังเมือง ให้ครอบคลุม สาธารณูปการมีเพียงพอ ขยายเขตประปา เทศบาล
ทรัพยากร พ้ืนท่ี ต่อความต้องการ ขยายเขตเสียง-
ธรรมชาติและ ตามสาย
ส่ิงแวดล้อม 3. การจัดจราจร/ ปรับปรุงเคร่ืองหมาย ส านักปลัด กองช่าง

การจัดท าผังเมือง จราจร เทศบาล
ทาสีตีเส้นจราจร
จัดอบรมจราจร

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประชาชนมีความ 1. การจัดการขยะ 6 6 6 6 6 ปีละ  1. สร้างจิตส านึก รณรงค์การบ าบัด กอง กองช่าง
พัฒนาเมืองน่าอยู่  การพัฒนา การบริหาร ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ มูลฝอย น้ าเสีย ได้รับ 6 ในการจัดการ น้ าเสีย และก าจัดขยะ สาธารณสุขฯ
สู่สังคมม่ันคง ผังเมือง จัดการ ส่ิงแวดล้อมให้ร่มร่ืน การจัดเก็บและบ าบัด  โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
และเป็นสุข ทรัพยากร ทรัพยากร สวยงาม อย่างถูกวิธี และ เพ่ือลดมลพิษทาง

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม 2. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. เฝ้าระวังและ ส่งเสริมสนับสนุนการ กอง กองช่าง

อย่างมี และส่ิงแวดล้อมได้รับ ป้องกันทรัพยากร สร้างจิตส านึกและ สาธารณสุขฯ
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและมี ธรรมชาติ กิจกรรมเก่ียวกับการ

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. บ าบัดและฟ้ืนฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิม กอง กองช่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีสีเขียวในสวน สาธารณสุขฯ
สาธารณะและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของ
ชุมชน

 

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี5 ประชาชนได้รับการ 1. ประชาชนมีคุณภาพ 10 10 10 10 10 ปีละ  1. สนับสนุนสงเคราะห์ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่  การพัฒนา การพัฒนาคน สนับสนุนสงเคราะห์ ชีวิตท่ีดีข้ึน 10 และช่วยเหลือคุณภาพ ผู้สูงอายุ
สู่สังคมม่ันคง สังคมและ และสังคม ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต 2. ประชาชนมีรายได้  โครงการ ชีวิตของคนในสังคม สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
และเป็นสุข คุณภาพชีวิต ให้สมดุล ได้รับการส่งเสริมอาชีพ เพ่ิม และชุมชนมี ให้สมดุล ผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมอาชีพ และความเข้มแข็งของ ความเข้มแข็ง สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
การพัฒนาด้าน และความ ชุมชน ผู้ป่วยเอดส์
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เข้มแข็งของ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนา ชุมชน ประชาชน
ตามนโยบาย 2. ส่งเสริมอาชีพและ การฝึกอบรมศึกษา ส านักปลัด ทุกส่วนราชการ

รัฐบาลและ ความเข้มแข็งของ ดูงานการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนา
การพัฒนา ด้านการส่งเสริมอาชีพ
จังหวัด ต่าง ๆ  และส่งเสริม

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การศึกษาทุกระดับช้ัน 1. เด็ก เยาวชน และ 22 22 22 22 22 ปีละ  1. พัฒนาความพร้อม สนับสนุนอาหารเสริม กอง  ทุกส่วนราชการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่  การพัฒนา การพัฒนาให้ ในชุมชนมีการพัฒนา ประชาชนมีการศึกษา 22 แก่เด็กเล็กในศูนย์ (นม) และอาหารกลาง การศึกษา
สู่สังคมม่ันคง สังคมและ เป็นเลิศทาง และการอนุรักษ์ศิลปะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการ พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี วันให้กับโรงเรียน/ศูนย์
และเป็นสุข คุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมประเพณีสืบไป ทุกรูปแบบ ความพร้อมพัฒนา พัฒนาเด็กเล็กในเขต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศาสนา ศิลปะ 2. ศาสนา  ท้ังร่างกาย จิตใจ เทศบาล
การพัฒนา ประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม  อารมณ์ สติปัญญา จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ อย่างเหมาะสม ความรู้พัฒนาการในเด็ก
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามวัย เต็มตาม อบรมสร้างความรู้ความ

ได้รับการอนุรักษ์ศิลปะ ศักยภาพและ เข้าใจเก่ียวกับการจัด
วัฒนธรรม ประเพณี มาตรฐานการศึกษา การศึกษาให้กับบุคลากร
สืบไป ทางการศึกษา

2. ส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ กอง  ทุกส่วนราชการ

อนุรักษ์ ศาสนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้คงอยู่สืบไป
เพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ
ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของท้องถ่ิน

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย
กับยุทธศาสร์ อปท.ในเขต เทศบาลต าบล โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โพธ์ิทอง หลัก
3. ส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริม กอง  ทุกส่วนราชการ

สวัสดิการ การกีฬา สนับสนุนสวัสดิการ การศึกษา
นันทนาการ กิจกรรม กีฬา นันทนาการ
เด็กเยาวชนและ แก่เด็กเยาวชน
ประชาชน เพ่ือพัฒนา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน กอง  ทุกส่วนราชการ

คุณภาพชีวิตและ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน การศึกษา
สังคม กีฬาประเภทต่าง ๆ

แบบ ยท.03

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ
กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
แผนงานบริหารท่ัวไป 15 856,500 15 856,500 16 1,656,500 15 856,500 15 856,500 76 5,082,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 580,000 10 580,000 10 580,000 10 580,000 10 580,000 50 2,900,000

รวม 25 1,436,500 25 1,436,500 26 2,236,500 25 1,436,500 25 1,436,500 126 7,982,500
ยุทธศำสตร์ท่ี  2  กำรพัฒนำสุขำภิบำลอำหำร ให้ได้
มำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพดีถ้วนหน้ำ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
แผนงานสาธารณสุข 25 2,420,000 25 2,420,000 25 2,420,000 25 2,420,000 25 2,420,000 125 12,100,000

รวม 25 2,420,000 25 2,420,000 25 2,420,000 25 2,420,000 25 2,420,000 125 12,100,000
ยุทธศำสตร์ท่ี  3  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 31,447,000 7 30,241,000 7 6,945,000 2 5,640,000 1 334,000 31 74,607,000

รวม 14 31,447,000 7 30,241,000 7 6,945,000 2 5,640,000 1 334,000 31 74,607,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)
เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง  อ ำเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่ำงทอง

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2570

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)



33
แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ
กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนงานสาธารณสุข 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 30 1,550,000

รวม 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 30 1,550,000
ยุทธศำสตร์ท่ี  5  กำรพัฒนำคนและสังคมให้สมดุล  
ส่งเสริมอำชีพและควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 208,000 3 208,000 3 208,000 3 208,000 3 208,000 15 1,040,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 1,205,000 7 1,205,000 7 1,205,000 7 1,205,000 7 1,205,000 35 6,025,000

รวม 10 1,413,000    10 1,413,000    10 1,413,000 10 1,413,000    10     1,413,000    50 7,065,000      
ยุทธศำสตร์ท่ี  6  กำรพัฒนำให้เป็นเลิศทำงกำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา 16 5,965,510 16 5,864,510 16 5,864,510 16 5,864,510 16 5,864,510 80 29,423,550
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 440,000 6 440,000 6 440,000 6 440,000 6 440,000 30 2,200,000

รวม 22 6,405,510    22 6,304,510 22 6,304,510     22 6,304,510    22     6,304,510    110 31,623,550    
รวมท้ังส้ิน 102 43,432,010  95 42,125,010 96 19,629,010   90 17,524,010  89     12,218,010   472 134,928,050   

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)
เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง  อ ำเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่ำงทอง
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แบบ ผ. 01/1

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ
กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - - - -
แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
ยุทธศำสตร์ท่ี  2  กำรพัฒนำสุขำภิบำลอำหำร ให้ได้
มำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพดีถ้วนหน้ำ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
ยุทธศำสตร์ท่ี  3  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

บัญชีสรุปโครงกำร ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง  อ ำเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่ำงทอง

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)



104
แบบ ผ. 01/1

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ โครง ประมำณ
กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท) กำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
ยุทธศำสตร์ท่ี  5  กำรพัฒนำคนและสังคมให้สมดุล  
ส่งเสริมอำชีพและควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
ยุทธศำสตร์ท่ี  6  กำรพัฒนำให้เป็นเลิศทำงกำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -
รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - - - - -

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

บัญชีสรุปโครงกำร ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง  อ ำเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอ่ำงทอง

ยุทธศำสตร์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- คร้ัง ในกิจกรรมต่าง ๆ  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา- ท่ีเทศบาลฯ ได้จัดข้ึน

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา- รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา- กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร

บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้าย - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานวันคล้าย  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

วันพระบรมราชสมภพ วันพระบรมราชสมภพ วันพระบรมราชสมภพ คร้ัง ในกิจกรรมต่าง ๆ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- ท่ีเทศบาลฯ ได้จัดข้ึน

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช- ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช- ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-

มหาราช บรมนาถบพิตร มหาราช บรมนาถบพิตร มหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จ านวน 1 คร้ัง

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้าย - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- คร้ัง ในกิจกรรมต่าง ๆ  

พระบรมชนกาธิเบศร สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีเทศบาลฯ ได้จัดข้ึน

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มหาราช บรมนาถบพิตร  

บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร จ านวน 1 คร้ัง

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 



36

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ คร้ัง ในกิจกรรมต่าง ๆ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีเทศบาลฯ ได้จัดข้ึน

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ านวน 1 คร้ัง

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง- คร้ัง ในกิจกรรมต่าง ๆ  

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ ท่ีเทศบาลฯ ได้จัดข้ึน

พัชรสุธาพิมลลักษณ์  พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พระบรมราชินี

พระบรมราชินี จ านวน 1 คร้ัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ค่าใช้จ่ายในโครงการ -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานพิธี หรือจัดกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ  เฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติ คร้ัง ในกิจกรรมต่าง ๆ  

ในวาระต่าง ๆ จ านวน 3 คร้ัง ท่ีเทศบาลฯ ได้จัดข้ึน

7 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - จัดงานวันข้ึนปีใหม่และ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

วันข้ึนปีใหม่และวันส าคัญอ่ืน ๆ วันข้ึนปีใหม่และวันส าคัญอ่ืน ๆ วันส าคัญอ่ืน ๆ  จ านวน 2 คร้ัง คร้ัง ในกิจกรรมในเทศกาล 

จ านวน 2 คร้ัง วันข้ึนปีใหม่และวัน 

ส าคัญ'ท่ีเทศบาลจัดข้ึน

8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  - จัดการเลือกต้ัง หรือสนับสนุน - - 800,000 - - จ านวน  - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ทุกระดับ เลือกต้ังของเทศบาล ตามท่ี การเลือกต้ังทุกระดับ คร้ัง ในการเลือกต้ัง และ 

กฎหมายก าหนด จ านวน 1 คร้ัง การเลือกต้ังเป็นไปด้วย 

ความสุจริตและยุติธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 อบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกับ - เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความ  - จัดอบรมและศึกษาดูงานของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  - บุคลากร  ส านักปลัดฯ

การเพ่ิมประสิทธิภาพของ สามารถและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน บุคลากร คณะผู้บริหาร และ คร้ัง คณะผู้บริหาร

บุคลากร สมาชิกสภาเทศบาล 70 คน  สมาชิกสภาเทศบาล

จ านวน 1 คร้ัง มีการพัฒนางานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

10 สร้างจิตส านึกด้านการป้องกัน - เพ่ือป้องกันการทุจริตในการ - จัดอบรมบุคลากร คณะผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - บุคลากร  ส านักปลัดฯ

การทุจริตและปฏิบัติงานตาม ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  และสมาชิกสภาเทศบาล 80 คน คร้ัง คณะผู้บริหาร

หลักธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา จ านวน 1 คร้ัง สมาชิกสภาเทศบาล 

เทศบาล ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 

ความโปร่งใสไม่ทุจริต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 เงินอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอ  - เพ่ือมอบเงินอุดหนุนให้ท่ีว่าการ  - มอบเงินอุดหนุนให้ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวน  - ประชาชนและ ส านักปลัด

โพธ์ิทอง อ าเภอโพธ์ิทองในการจัดงาน ท่ีว่าการอ าเภอโพธ์ิทอง คร้ัง หน่วยงานต่าง ๆ ได้มี

วันรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น  เพ่ือด าเนินการในการจัดงาน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

1) วันคล้ายวันสวรรคตของ วันรัฐพิธีต่าง ๆ ต่าง ๆ ท่ีอ าเภอโพธ์ิทอง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- จ านวน  6  คร้ัง จัดข้ึน

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-

มหาราช บรมนาถบพิตร

2) วันปิยมหาราช  

3) วันคล้ายวันพระบรมราช- 

สมภพพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4) งานเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง-

กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

บรมนาถบพิตร

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เน่ืองในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5) งานเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ- 

พระบรมราชินีนาถ-   

พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

เน่ืองในโอกาส  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

6) งานเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ  

พระบรมราชินี

เน่ืองในโอกาส  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน  - เพ่ือมอบเงินอุดหนุนให้องค์กร  - มอบเงินอุดหนุนงบประมาณ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน - ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีด าเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คร้ัง ช่วยเหลือท้ังในด้าน

ช่วยเหลือประชาชนของ บริหารงานของสถานท่ีกลาง ท่ีเป็น "ผู้ด าเนินการจัดหาแทน" สาธารณภัย การส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอโพธ์ิทอง ช่วยเหลือประชาชนของ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ โรคติดต่อหรือโรคระบาด

(สถานท่ีกลาง) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนขององค์กรปกครอง ในพ้ืนท่ี

ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอโพธ์ิทอง ส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ 

โพธ์ิทอง  

จ านวน 1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  - เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้มา  - ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน - สามารถจัดเก็บรายได้ กองคลัง

เสียภาษี ได้เสียภาษีนอกสถานท่ี จ านวน  1 คร้ัง คร้ัง ครบถ้วนและประชาชน 

ได้รับความสะดวกใน 

การเสียภาษี

14 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม  - เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาล  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 จ านวน - บุคลากรมีความรู้ กองคลัง

ศักยภาพการบันทึกบัญชีด้วย ต าบลโพธ์ิทองมีความรู้ ความ ให้กับบุคลากรของเทศบาล คร้ัง ความเข้าใจเก่ียวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เข้าใจสามารถปฏิบัติงานในระบบ ต าบลโพธ์ิทอง การจัดท าบัญชีและ

(e-LAAS) ได้อย่างถูกต้องและมี จ านวน 1 คร้ัง จัดท ารายงานการเงิน

ประสิทธิภาพเพ่ือลดข้อผิดพลาด และการจัดซ้ือจัดจ้าง

และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ด้านการเงินการคลัง รวมท้ังแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติในระบบ

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 พัฒนาแผนท่ีภาษีและ  - เพ่ือให้ฐานในการจัดเก็บภาษี  - เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน - มีการพัฒนาข้อมูล กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมถูกต้องและ พัฒนางานแผนท่ีภาษีและ โครงการ แผนท่ีภาษีและ 

ครบถ้วน เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือรองรับ ทะเบียนทรัพย์สิน 

แก่เทศบาลฯ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

16 ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ - จัดประชุมประชาคมภายในเขต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน  - มีแผนพัฒนา  ส านักปลัดฯ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพ่ือทบทวน เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง คร้ัง เทศบาล ส าหรับใช้

และจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา เป็นแนวทางในการ

ต าบลโพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง ปฏิบัติงานของ

จ านวน 3 คร้ัง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

รวม 16 โครงการ - - 856,500    856,500    1,656,500  856,500    856,500    - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ  - เพ่ือให้ประชาชนและนักเรียน  - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน - ประชาชน นักเรียน งานป้องกัน

อัคคีภัยเบ้ืองต้นให้กับชุมชน มีความรู้ในวิธีการดับเพลิง และนักเรียนในเขตเทศบาล คร้ัง น าความรู้ท่ีได้จากการ 

และโรงเรียน เบ้ืองต้น มีความรู้ในการดับเพลิงเบ้ืองต้น ฝึกอบรมไปใช้ให้เกิด 

จ านวน 1 คร้ัง ประโยชน์ได้

2 ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  - จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - สามารถลดอัตราการ งานป้องกัน

ทางถนน และสร้างพฤติกรรมการใช้รถ ทางถนนในเขตเทศบาลฯ คร้ัง เกิดอุบัติเหตุและสร้าง 

ใช้ถนนท่ีถูกต้อง จ านวน 1 คร้ัง พฤติกรรมการใช้รถ 

ใช้ถนนท่ีถูกต้อง

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง  - เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอด  - จัดต้ังกองอ านวยการป้องกัน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน  - ประชาชนมีความ งานป้องกัน

เทศกาลวันข้ึนปีใหม่และ ภัยในการเดินทางในช่วงวัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล คร้ัง ปลอดภัยในการเดินทาง

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล วันข้ึนปีใหม่และวันสงกรานต์ ช่วงวันเทศกาล

จ านวน 2 คร้ัง

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา



46

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคาร - เพ่ือเตรียมความพร้อมในวิธีการ - จัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน - บุคลากรของเทศบาล งานป้องกัน

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย เทศบาลฯ คร้ัง ได้รู้หน้าท่ีและวิธีปฏิบัติ 

ในอาคาร จ านวน 1 คร้ัง เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย

5 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน  - เพ่ือฝึกอบรมทบทวน พัฒนา  - จัดฝึกอบรมทบทวนให้สมาชิก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน - สมาชิก อปพร. น า งานป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเพ่ิมประสิทธิภาพศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คร้ัง ความรู้จากการฝึกอบรม 

ของ อปพร. อปพร.  จ านวน 1 คร้ัง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

6 ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน - เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ - จัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน - ประชาชนและ งานป้องกัน

ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย ของเทศบาลฯ คร้ัง เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ  

ในชุมชน จ านวน 1 คร้ัง ได้รู้วิธีปฏิบัติเม่ือเกิด 

เหตุอัคคีภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย - เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน -  จัดฝึกอบรมสวมหมวกนิรภัย 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน - ประชาชนผู้ใช้รถ งานป้องกัน

มีความปลอดภัยมากข้ึน ให้กับประชาชน คร้ัง ใช้ถนนมีความปลอดภัย 

จ านวน 1 คร้ัง มากข้ึน

8 อบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน - เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรัก - จัดอบรมอาสาสมัครปกป้อง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน - ประชาชนเกิดความรัก  งานป้องกัน

(อสป.) ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบัน (อสป.) คร้ัง เทิดทูน ปกป้องสถาบัน 

ปกป้องสถาบัน และเกิด จ านวน 1 คร้ัง พระมหากษัตริย์และ 

ความสามัคคี มีความสามัคคีต่อกัน

9 คืนความสุขให้กับประชาชน - เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรัก - จัดอบรมสร้างความปรองดอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - ประชาชนเกิดความรัก  งานป้องกัน

ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ให้กับประชาชน คร้ัง ความสามัคคีปรองดอง  

สมานฉันท์ ในเขตเทศบาลฯ  และชุมชนมีความ

จ านวน 1 คร้ัง เข้มแข็ง

งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ - เพ่ือส่งเสริมศักยภาพจิตอาสา - จัดฝึกอบรมให้จิตอาสาภัยพิบัติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - จิตอาสาภัยพิบัติของ งานป้องกัน

จิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กร ภัยพิบัติของเทศบาลฯให้มี ของเทศบาลฯ จ านวน 50 คน คน เทศบาลฯ มีความรู้

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ความรู้ด้านสาธารณภัยเบ้ืองต้น และวิทยากร เจ้าหน้าท่ีด าเนิน ด้านสาธารณภัยเบ้ืองต้น

การบริหารจัดการสาธารณภัย โครงการและผู้สังเกตุการณ์ การบริหารจัดการ

ประจ าถ่ินท่ีมีรูปแบบมาตรฐาน จ านวน 10 คน ประจ าถ่ินท่ีมีรูปแบบ

เดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

รวม 10 โครงการ - - 580,000    580,000    580,000    580,000    580,000    - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 รณรงค์ป้องกันและ - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ือง - จัดฝึกอบรมรณรงค์ป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน - ประชาชนในชุมชนมีความ กอง

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดแก่ประชาชนในชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติด คร้ัง เข้มแข็ง สามัคคี มีความอบอุ่น สาธารณสุข

- เพ่ือให้ทราบถึงโทษและอันตราย จ านวน 1 คร้ัง - ช่วยกันดูแลชุมชน/เยาวชน

อันเกิดจากยาเสพติด ให้รอดพ้นจากยาเสพติด

- เพ่ือป้องกันประชาชนทุกกลุ่ม - กลุ่มเส่ียง  นักเรียน วัยรุ่น 

ติดสารเสพติด ได้รับความรู้เพ่ือป้องกัน 

- เพ่ือบ าบัดและฝึกทักษะให้แก่ ยาเสพติด

ผู้ติดสารเสพติด

2 บ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ  - เพ่ือจัดอบรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด - จัดฝึกอบรมบ าบัดผู้เสพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมีความ กอง

ผู้ติดยาเสพติด ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล คร้ัง เข้าใจ สามารถเข้าสู่สังคมได้ สาธารณสุข

ท่ีสมัครใจ จ านวน 1 คร้ัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 หน่วยบริการเคล่ือนท่ี  - เพ่ือจัดหน่วยบริการให้กับ - ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - ประชาชนในเขตได้รับการ กอง
ประชาชนภายในเขตเทศบาล ได้รับการบริการ คร้ัง บริการจากหน่วยบริการ สาธารณสุข

จ านวน 1 คร้ัง เคล่ือนท่ี

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย - เพ่ือป้องกัน ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า - จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน 60,000   60,000   60,000   60,000   60,000   จ านวน - สามารถป้องกัน กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ให้ลดน้อยลง โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและ คร้ัง โรคพิษสุนัขบ้าในเขต สาธารณสุข

ตามพระปณิธาน       - ลดจ านวนสุนัข  แมว เทศบาลได้

ศาสตราจารย์ ดร.  - สร้างจิตส านึกเจ้าของสุนัข/แมว  จ านวน  1  คร้ัง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ให้แก่สุนัขและแมว

อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ป้องกันและควบคุม - เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค - จัดกิจกรรมการป้องกันและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน - สามารถป้องกันการแพร่ กอง

โรคไข้หวัดนก ติดต่อในคน ควบคุมโรคไข้หวัดนก คร้ัง ระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ สาธารณสุข

- เพ่ือก าจัดและควบคุมพาหะ จ านวน 1 คร้ัง

น าโรคและแมลง

6 ป้องกันและควบคุม - เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - จัดกิจกรรมการป้องกันและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - สามารถป้องกันการแพร่ กอง

โรคติดต่อ โรคระบาด และ - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด คร้ัง กระจาย การระบาดของ สาธารณสุข

โรคอุบัติใหม่ ในการดูแลสุขภาพอนามัยอย่าง และโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อ โรคระบาดและ

ถูกต้อง จ านวน 1 คร้ัง โรคอุบัติใหม่ได้

7 ป้องกันและควบคุม - เพ่ือก าจัดและควบคุมพาหะ - จัดกิจกรรมการป้องกันและ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน - สามารถป้องกันการแพร่ กอง

โรคไข้เลือดออก น าโรคและยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก คร้ัง ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ สาธารณสุข

- เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ จ านวน 1 คร้ัง

ท่ีเกิดจากยุง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 อนามัยวัยเจริญพันธ์ุ - เพ่ือลดปริมาณการต้ังครรภ์ - จัดกิจกรรมลดปริมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน - สามารถลดปริมาณการ กอง

ก่อนวัยอันสมควร การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร คร้ัง ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันสมควรได้ สาธารณสุข

จ านวน 1 คร้ัง

9 ต าบลนมแม่ - เพ่ือส่งเสริมให้ทารกได้ด่ืมนมแม่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทารก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน - ทารกมีสุขภาพแข็งแรง กอง

ได้ด่ืมนมแม่  คร้ัง สมบูรณ์มีพัฒนาการตามวัย สาธารณสุข

จ านวน 1 คร้ัง

10 สวัสดิการเด็กแรกเกิด - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - จัดหาของใช้ท่ีจ าเป็น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - เด็กแรกเกิด 0 - 5 ปี  กอง
ในเขตเทศบาล ส าหรับเด็กแรกเกิด 0 - 5 ปี คร้ัง ทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาล  สาธารณสุข

ให้เด็กในชุมชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

จ านวน 13 ชุมชน

11 ป้องกันและควบคุม  - เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - สามารถป้องกันควบคุมโรค กอง

โรคเอดส์ และลดอัตราการติดเช้ือโรคเอดส์ โรคเอดส์ จ านวน 1 คร้ัง คร้ัง ลดอัตราการติดเช้ือโรคเอดส์ได้ สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรม กอง

ในชุมชน ในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในชุมชน  คร้ัง ส่งเสริมสุขภาพ มีสุขภาพกาย สาธารณสุข

จ านวน 1 คร้ัง และสุขภาพจิตท่ีดี

13 ตรวจคัดกรองสายตา  - เพ่ือช่วยเหลือดูแลและแก้ไข - ตัดแว่นสายตาให้กับ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวน - ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ กอง

พร้อมแก้ไขปัญหาสายตา ปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสายตา คร้ัง และดูแลด้านสายตา  สามารถ สาธารณสุข

ของผู้สูงอายุ  จ านวน 1 คร้ัง ด ารงชีวิตได้อย่างปกติ

14 ดูแลระยะยาวส าหรับ - เพ่ือดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตร - ให้บริการดูแลระยะยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กอง

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ประจ าวัน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านสาธารณสุข โดยบุคลากร คน ในพ้ืนท่ีได้รับการดูแล และ สาธารณสุข

ในพ้ืนท่ี ทุกด้านตลอดจนด้านสภาพ สาธารณสุข การให้บริการข้ึน การให้บริการด้านสาธารณสุข

แวดล้อม อยู่กับสภาพปัญหาของ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ส่งเสริมสุขภาพการออก - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย - ส่งเสริมการออกก าลังกาย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวน - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ก าลังกายด้วยการป่ัน ด้วยการป่ันจักรยานในประชาชน ของชมรมออกก าลังกาย คร้ัง มีสุขภาพแข็งแรง และมีความ สาธารณสุข

จักรยาน ทุกเพศ ทุกวัย จ านวน 1 คร้ัง สนใจป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ

16 ส่งเสริมสุขภาพการออก - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย - ส่งเสริมการออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ - เพ่ือสนับสนุนชุมชนในการ ของชมรมออกก าลังกาย คร้ัง มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์  สาธารณสุข

สร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 1 คร้ัง ปลอดจากโรค 

- เพ่ือให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

- เพ่ือลดปัญหาการติดยาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน - เพ่ือลดอัตราการตาย ความพิการ - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 จ านวน - ประชาชนได้รับการดูแล กอง

(EMS) จากการบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ได้รับการดูแลเม่ือเจ็บป่วย ชุมชน เม่ือเจ็บป่วยอย่างถูกวิธี สาธารณสุข

- เพ่ือดูแลและปฐมพยาบาล ฉุกเฉิน - ประชาชนได้รับการบริการ

เบ้ืองต้นให้กับผู้ป่วย จ านวน 13 ชุมชน เม่ือเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ

- เพ่ือน าส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินเพ่ือส่งโรงพยาบาล

ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย

- อบรมฟ้ืนฟูผู้ปฏิบัติงาน

18 อาหารปลอดภัย - เพ่ือผู้บริโภคมีโอกาสทางเลือก - จัดอบรมผู้ประกอบการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน - อาหารปนเป้ือนหมดไป กอง

ซ้ืออาหารปลอดภัย จ าหน่ายอาหารห้ามใช้ คร้ัง จากแผงและผู้บริโภคปลอดภัย สาธารณสุข

- เพ่ือลูกค้าเลือกซ้ือสินค้าท่ีถูก สารปนเป้ือน  จากสารปนเป้ือน

- เพ่ือให้ความรู้ประชาชนใช้สิทธิ จ านวน 1 คร้ัง

คุ้มครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 อบรมอาสาสมัครคุ้มครอง - เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  - จัดอบรมอาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน - ประชาชนได้รับการคุ้มครอง กอง

ผู้บริโภค - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ คุ้มครอง ผู้บริโภค ครูนักเรียน คร้ัง ตามกฎหมาย สาธารณสุข

คุ้มครองผู้บริโภค ในโรงเรียน จ านวน 1 คร้ัง

20 อบรมผู้ประกอบการและ - เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าร้าน - จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน - มีร้านจ าหน่ายอาหารและ กอง

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จ าหน่ายอาหารและแผงลอย และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี คร้ัง ร้านแผงลอยท่ีได้มาตรฐาน สาธารณสุข

มีความรู้ในการดูแลร้านให้ถูกหลัก จ านวน 1 คร้ัง ตามหลักสุขาภิบาล  มีความรู้

สุขาภิบาล ในการดูแลร้านให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล

21 ป้องกันเด็กจมน้ า - เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตและ - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน - เด็กมีความรู้และสามารถ กอง

ลดอันตราย ลดอัตราการเสียชีวิต เพ่ือป้องกันเด็กจมน้ า คร้ัง ช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อ่ืน สาธารณสุข

จากเด็กจมน้ า จ านวน 3 คร้ัง จากการจมน้ าได้

- สามารถป้องกันการจมน้ า

ของเด็กได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ป้องกันการแพร่ระบาด - เพ่ือก าหนดเง่ือนไขการใช้  - จัดต้ังกองอ านวยการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน - การป้องกันควบคุมและ กอง

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา เส้นทางคมนาคมและตรวจคัด ป้องกันการแพร่ระบาดของ จุด เฝ้าระวังโรค สามารถลดการ สาธารณสุข

2019 (Covid-19)  กรองการเดินทางของประชาชน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา เกิดและการระบาดของโรค

ในพ้ืนท่ีอ าเภอโพธ์ิทอง ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 2019 (Covid-19) ติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน 

จังหวัดอ่างทอง ต้ังจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือ - ประชาชนในพ้ืนท่ีในเขต และพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้

จุดสกัด เพ่ือตรวจคัดกรอง และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

การเดินทางให้ด าเนินการอย่าง - เพ่ือลดการเส่ียงต่อการ

เข้มงวด แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

 (Covid-19)

จ านวน 1 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



58

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการควบคุมประชากร  - เพ่ือบูรณาการการก าจัดโรคพิษ  - สุนัขและแมว ภายในเขต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน - สามารถลดจ านวนสุนัขและ กอง

สุนัขและแมว ภายใต้แผน สุนัขบ้าอย่างย่ังยืน ในรูปแบบ เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง ตัว แมวได้ สามารถลดความเส่ียง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การด าเนิน ประชารัฐ โดยความร่วมมือจาก จ านวน 100 ตัว ในการเกิดโรคท่ีมาจาก

โครงการสัตว์ปลอดโรค ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธ์ิทอง สัตว์เล้ียง และสามรถลดการ

คนปลอดภัย จาก อาสาปศุสัตว์ กลุ่มคนรักสุนัขและ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้

โรคพิษสุนัขบ้า แมว เทศบาลฯและ ประชาชน

ตามพระปณิธาน      - เพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและ 

ศาสตราจารย์ ดร.  แมวในพ้ืนท่ีบริการโดยวิธีท าหมัน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ - เพ่ือให้เจ้าของสัตว์และประชาชน

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  มีความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าและ

อัครราชกุมารี ดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้

กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
24 เงินอุดหนุนส าหรับการ - เพ่ือขับเคล่ือนแนวทาง - เพ่ืออุดหนุนให้กับชุมชน 260,000  260,000  260,000  260,000  260,000  จ านวน - ประชาชนได้รับการส่งเสริม กอง

ด าเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชด าริ จ านวน 13 ชุมชน คร้ัง สุขภาพในด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ด าเนินการจัดท าโครงการ

ด้านสาธารณสุข 3 โครงการต่อชุมชน

- เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพให้ประชาชน

ในเขตเทศบาล

- เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้

และอบรมให้ประชาชน

ในเขตเทศบาล

จ านวน 1 คร้ัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.1 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
25 เงินอุดหนุนโครงการ - เพ่ือมอบเป็นเงินอุดหนุนให้กับ - มอบเงินอุดหนุนให้ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  จ านวน - สามารถป้องกันควบคุมและ กอง

จัดต้ังศูนย์พักคอยและ ท่ีท าการปกครองอ าเภอโพธ์ิทอง ท่ีท าการปกครองอ าเภอ คร้ัง เฝ้าระวังโรค สามารถลดการ สาธารณสุข

แยกกักตัวในชุมชน - เพ่ือด าเนินการตามโครงการ โพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง เกิดและการระบาดของโรค 

(Community Isolation) จัดต้ังศูนย์พักคอยและแยกกักตัว เพ่ือด าเนินการตามโครงการ ติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชนได้

อ าเภอโพธ์ิทอง ในชุมชน(Community Isolation) จัดต้ังศูนย์พักคอยและ

จังหวัดอ่างทอง อ าเภอโพธ์ิทอง แยกกักตัวในชุมชน

จังหวัดอ่างทอง (Community Isolation)

อ าเภอโพธ์ิทอง

จังหวัดอ่างทอง

จ านวน 1 คร้ัง

รวม 25 โครงการ - - 2,420,000  2,420,000  2,420,000  2,420,000  2,420,000  - -

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อบรมผู้น าและประชาสัมพันธ์  - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ - จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - ประชาชนมีความรู้ กอง

การก าจัดขยะและน้ าเสีย ส่ิงแวดล้อมถูกต้องและท่ัวถึง - จัดท าส่ือต่าง ๆ เช่น เอกสาร คร้ัง ความเข้าใจในการก าจัด สาธารณสุข

แผ่นพับหรือโปสเตอร์   ขยะและน้ าเสีย

จ านวน 1 คร้ัง

2 รณรงค์คัดแยกขยะ - เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกในการคัดแยก - จัดอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยก 40,000 40,000  40,000  40,000   40,000   จ านวน - ประชาชนมีส่วนร่วม กอง

ขยะต้ังแต่ต้นทาง พร้อมท้ังรักษา ขยะให้กับชุมชน คร้ัง ในการดูแลรักษาความ สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมใน จ านวน  1  คร้ัง สะอาดบ้านเรือน ชุมชน

การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

3 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมริมแม่น้ า  - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน - ภูมิทัศน์ริมแม่น้ าน้อย กอง

น้อย และคลองสาหร่าย ช่วยดูแลและพัฒนาภูมิทัศน์ ความสะอาดริมแม่น้ าน้อยและ คร้ัง สวยงามใช้เป็นสถานท่ี สาธารณสุข

ริมแม่น้ าน้อยและคลองสาหร่าย คลองสาหร่าย พักผ่อนและออกก าลัง 

- เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมริมแม่น้ า - ก าจัดวัชพืชริมแม่น้ า กาย

น้อย และคลองสาหร่ายให้สะอาด จ านวน 1 คร้ัง

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 อบรมผู้น าและศึกษาดูงาน  - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  - ฝึกอบรมผู้น าชุมชนและศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - ผู้น าชุมชนน าความรู้ กอง

การจัดการส่ิงแวดล้อม ประชาชนในการดูแลรักษา ดูงานการจัดการส่ิงแวดล้อม คร้ัง ไปเผยแพร่และชักชวน สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนในชุมชนให้ 

 - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย  - ครูมีความรู้ และน าไป

ในชุมชนให้ถูกต้อง พัฒนาส่ิงแวดล้อมใน 

 - เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ โรงเรียนให้ดีข้ึน

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  - เยาวชนในสถาน 

ศึกษามีจิตส านึกในการ 

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ดูแลท าความสะอาด  - เพ่ือป้องกันน้ าขังในท่อระบายน้ า - ลอก ดูด และล้างท่อระบายน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - สามารถระบายน้ าท้ิง กอง

ท่อระบายน้ า - เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก ในเขตเทศบาลฯ คร้ัง ได้ดีไม่มีกล่ินเหม็น  สาธารณสุข 

- เพ่ือลดปัญหาเร่ืองมลพิษจาก จ านวน 2 คร้ัง รบกวนและไม่เป็นแหล่ง

น้ าเน่าเสีย เพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลง

- เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ ท่ีน าโรค

และแมลงน าโรค

6 รณรงค์ลดละเลิกใช้ภาชนะโฟม  - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมรณรงค์การลดละ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน - สามารถลดปริมาณ กอง

บรรจุอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร คร้ัง การใช้ภาชนะโฟมได้ สาธารณสุข 

และลดปริมาณการใช้โฟม จ านวน 1 คร้ัง

 

รวม 6 โครงการ - - 310,000   310,000   310,000   310,000    310,000    - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - จัดหาของท่ีจ าเป็นเพ่ือมอบให้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรม งานพัฒนา

ในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในโอกาสอันควร เช่น คร้ัง ส่งเสริมสุขภาพ มีสุขภาพ ชุมชน

อาหาร (เสริม) นม ไม้ค้ ายัน ฯลฯ กายและสุขภาพจิตท่ีดี

จ านวน 1 คร้ัง

2 วัดสายตาและจัดหาแว่น  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวัด - วัดสายตาและจัดหาแว่น  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  งานพัฒนา

ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สายตาและจัดหาแว่นให้แก่เด็ก  ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คร้ัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ชุมชน

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ท่ีมีปัญหาด้านสายตา  

ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาทาง ภายในเขตเทศบาล ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ด้านสายตา จ านวน 1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  - เพ่ือมอบเงินอุดหนุนให้  - มอบเงินอุดหนุนกิจการของ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวน - ประชาชนและ งานพัฒนา

หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรม ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ฯลฯ คร้ัง หน่วยงานต่าง ๆ ได้มี ชุมชน

อันเป็นสาธารณประโยชน์ อ่างทองในการด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

อันเป็นสาธารณประโยชน์ ท่ีเหล่ากาชาดจังหวัด 

อ่างทองจัดข้ึน

รวม 3 โครงการ 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 - - -

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน - เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง - จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน  - คณะกรรมการชุมชน  งานพัฒนา

ของคณะกรรมการชุมชน  ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาล ให้แก่คณะกรรมการชุมชน คร้ัง ท่ีปรึกษาชุมชน และ ชุมชน

ท่ีปรึกษาชุมชน และผู้เก่ียวข้อง ท่ีปรึกษาชุมชน และผู้เก่ียวข้อง ผู้เก่ียวข้องมีศักยภาพ  

จ านวน 1 คร้ัง ในการปฏิบัติงานชุมชน 

ได้ดีย่ิงข้ึน

2 เทศบาลพบประชาชน - เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี -  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน - คณะกรรมการชุมชน   งานพัฒนา

ระหว่างเทศบาลฯ กับชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาลฯ คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน ชุมชน

และประชาชน จ านวน 1 คร้ัง การแสดงความคิดเห็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ - จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเมือง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน - มีข้อมูลพ้ืนฐานใช้ในการ งานพัฒนา

ในเขตเมือง ข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเมือง จ านวน 13 ชุมชน ชุมชน ปฏิบัติงาน ชุมชน

4 ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  - จัดอบรมให้กับประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - ประชาชนสามารถเพ่ิม งานพัฒนา

ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน ภายในเขตเทศบาล คร้ัง รายได้ให้กับครอบครัว  ชุมชน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม จ านวน 1 คร้ัง มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

5 ป้องกันแก้ไขและปัญหาความ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  - จัดอบรมให้กับเด็ก สตรี และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  - ประชาชนมีส่วนร่วม งานพัฒนา

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ประชาชนในการป้องกันและ บุคคลในครอบครัว คร้ัง และเป็นแกนน าในการ ชุมชน

ในครอบครัว แก้ไขปัญหา จ านวน 1 คร้ัง แจ้งเหตุขจัดปัญหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  - เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน - ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจ งานพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลและ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คร้ัง ใส่ดูแลและได้รับการส่ง ชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาล เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภายในเขตเทศบาล จ านวน 4 คร้ัง ให้ดีข้ึน สามารถอยู่ใน  

สังคมได้อย่างมีคุณค่า

7 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอาย  - เพ่ือให้การสงเคราะห์และ  - ประชาชนท่ีได้รับความเดือด 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน - เพ่ือลดค่าครองชีพและ งานพัฒนา

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร้อน จ านวน 13 ชุมชน คร้ัง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ชุมชน

หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ท่ีได้ จ านวน 1,000 ครัวเรือน ประชาชนมีขวัญและ

เหตุสาธารณภัย รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ก าลังใจในการด าเนินชีวิต

อย่างท่ัวถึง

รวม 7 โครงการ - - 1,205,000  1,205,000   1,205,000   1,205,000   1,205,000   - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือให้เด็กเล็ก อนุบาล     - สนับสนุนอาหารกลางวัน 387,100 284,200 284,200 284,200 284,200 จ านวน - เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ  กอง

แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3 ขวบ ได้รับอาหารกลางวัน แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) ศพด. ได้รับอาหารกลางวันครบ การศึกษา 

3 ขวบ ครบ จ านวน 3 แห่ง 

2 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) - เพ่ือให้เด็กเล็ก 3 ขวบ   - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,534,900 1,536,800 1,536,800 1,536,800 1,536,800 จ านวน  - เด็กเล็ก 3 ขวบ  กอง

แก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯ เด็กอนุบาล 1 - 2 , แก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯ (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) โรงเรียน เด็กอนุบาล 1-2  การศึกษา 

เด็กเล็ก 3 ขวบ เด็ก ป.1 - 6 ได้รับอาหารเสริม เด็กเล็ก 3 ขวบ, อนุบาล 1-3 และ เด็กนักเรียน ป.1-6  

อนุบาล 1-3 ขวบ (นม) ครบ ขวบ, ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ศพด. ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบ

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 6 แห่ง 

3 สนับสนุนเคร่ืองแต่งกาย  - เพ่ือสนับสนุนเส้ือผ้า  - จัดซ้ือเส้ือผ้าชุดนักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนชุด  - เด็กเล็กได้รับการ กอง

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุดนักเรียนเด็กเล็ก ส าหรับเด็กเล็ก  สนับสนุนชุดนักเรียนครบ การศึกษาฯ

จ านวน 70 ชุด ทุกคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการสนับสนุน - เพ่ือใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 88,310 88,310 88,310 88,310 88,310 จ านวนคน - เด็กนักเรียนใน กอง

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษาส าหรับ (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

สถานการศึกษา เด็กปฐมวัย (อายุ 3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน 4 รายการ ได้แก่ การจัดการศึกษา

1. ค่าจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ

(รายหัว)

2. ค่าหนังสือเรียน

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ านวน 34 คน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก   - เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพท่ี  - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กอง

สมบูรณ์และแข็งแรง ประจ าปีเด็กเล็ก และเฝ้าระวัง เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง การศึกษา 

- เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจและ และมีระบบป้องกันโรคระบาด

รู้วิธีการดูแลสุขภาพเด็ก จ านวน 1 คร้ัง

6 เย่ียมบ้านเด็ก - เพ่ือส ารวจติดตามเด็กท่ีมีอายุ  - จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง  - เด็กเล็กท่ีเข้าเรียนตาม กอง

ตามเกณฑ์เข้ารับการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง เกณฑ์ มีร้อยละ 70 ของ การศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน เด็กอายุครบตามเกณฑ์

7 วันส าคัญ อาทิ วันพ่อ วันแม่ - เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมใน - จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง - เด็กเล็กมีส่วนร่วมใน กอง

วันส าคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ จ านวน 5 คร้ัง กิจกรรมต่าง ๆ การศึกษา 

วันไหว้ครู ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ตกแต่งห้องเรียน - เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กเล็กได้จัด  - จัดกิจกรรมตกแต่งห้องเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนห้อง  - เด็กเล็กได้เรียนรู้ตามมุม กอง

บรรยากาศในห้องเรียนให้ จ านวน 3 ห้อง ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่าง การศึกษา 

น่าอยู่และมีมุมการจัดประสบ- หลากหลาย

การณ์หลากหลาย

9 จัดท าแฟ้มสะสมงานเด็ก - เพ่ือรวบรวมผลงานเด็กเล็ก - จัดท าแผนสะสมงานของเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนแฟ้ม - เด็กเล็กมีความภาคภูมิใจ กอง

 - เพ่ือแสดงถึงพัฒนาการของ จ านวน 70 แฟ้ม ในผลงานของตนเอง การศึกษา 

เด็ก 

10 จัดอบรมการท า - เพ่ือจัดการอบรมและท า - จัดท าแผนทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเล่ม - มีแผนใช้ในการบริหาร กอง

แผนการหลักสูตรการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  และหลักสูตรการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา 

แผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา  จ านวน 4 เล่ม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณใช้ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กและกองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ประชุมผู้ปกครองและ  - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง - จัดประชุมผู้ปกครองและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง - ผู้ปกครองรับรู้นโยบาย กอง

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา การจัดการศึกษาและมี การศึกษา 

เด็กเล็ก ศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย เด็กเล็ก ส่วนร่วมในการจัดการ 

- เพ่ือแจ้งนโยบายการจัดการ - จัดท าข่าวสารหรือส่ือต่าง ๆ ศึกษา

ศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง - ผู้ปกครองทราบพฤติกรรม

ผู้ปกครองทราบ' - ส ารวจความพึงพอใจของ

- เพ่ือร่วมวางแผนในการ ผู้ปกครองในการบริหารศูนย์

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

- เพ่ือให้ปกครองรับทราบ จ านวน 2 คร้ัง

พฤติกรรมการเรียนรู้ตาม 

ประสบการณ์ของเด็กเล็ก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 น าเสนอผลงานทางวิชาการ  - เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด  - นักเรียนภายใน ศพด. ของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง - เด็กได้รับการพัฒนา กอง

และส่งเสริมประสบการณ์ การศึกษาและผลงานทาง ทต.โพธ์ิทอง จ านวน 3 ศูนย์ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ การศึกษา 

เรียนระดับปฐมวัย วิชาการของ ศพด.ทต.โพธ์ิทอง ได้แก่ ศพด.โรงเรียนชุมชน สังคม สติปัญญา อีกท้ัง

 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและ วัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) เป็นการส่งเสริมให้มี

เป็นการกระตุ้นผู้ปกครองได้ ศพด. อนุบาลโพธ์ิทอง  ความคิดสร้างสรรค์

เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการ ศพด.โรงเรียนวัดใหม่บุญศิริ จินตนาการและการรับรู้

ศึกษาของบุตรหลาน เห็นถึง ทางด้านการศึกษา

ความก้าวหน้าทางด้านกิจกรรม สามารถเข้ารับการศึกษา

การเสริมสร้างประสบการณ์ ต่อในระดับการศึกษาข้ัน

เรียนรู้ของ ศพด. รวมท้ังเป็น พ้ืนฐานได้อย่างภาคภูมิใจ
การส่งเสริมส่งเสริมขวัญ 

ก าลังใจให้เด็กสนใจการศึกษา  

ในระดับข้ันพ้ืนฐานต่อไป

รายละเอีย121:134ดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย - สร้างสนามเด็กเล่น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่ง - เด็กมีอุปกรณ์เคร่ืองเล่น กอง

ปัญญา ในท้องถ่ินมีพัฒนาการสมบูรณ์ สร้างปัญญา สนามเหมาะสมตามวัย การศึกษา 

ตามวัย ผ่านการ'เล่นสนาม จ านวน 2 แห่ง มีบริเวณสนามเด็กเล่นท่ี

เด็กเล่นสร้างปัญญา ปลอดภัย มีอาณาเขต 

ชัดเจนและเด็กได้รับการ 

เพ่ิมพลังสมองจากการ 

เคล่ือนไหวมีพัฒนาการ 

ทุกด้านเหมาะสมตามวัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 งานวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนัก - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง  - ผู้ปกครองให้ความส าคัญ กอง

ถึงความส าคัญกับเด็ก จ านวน 1 คร้ัง กับบุตรหลาน การศึกษา 

- เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม 

วันเด็ก

15 ทูบี นัมเบอร์วัน เยาวชนไทย  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน   - จัดกิจกรรมการต้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง  - เด็ก และเยาวชน  กอง

รุ่นใหม่ใส่ใจต้านยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจ และ ยาเสพติด รวมกลุ่มท ากิจกรรมโดยใช้ การศึกษา 

ห่างไกลจากยาเสพติด จ านวน 1 คร้ัง เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



99

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ - เพ่ือให้เด็กอนุบาล 1-2 และ - เพ่ือมอบเงินอุดหนุนอาหาร 3,260,200 3,260,200 3,260,200 3,260,200 3,260,200 จ านวน - เด็กอนุบาล 1 - 2 และ กอง

แก่เด็กอนุบาล 1-2 และ เด็กนักเรียน ป.1-6 ได้รับ กลางวันแก่ เด็กอนุบาล 1 - 2 (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) (โดยประมาณ) โรงเรียน เด็กนักเรียนประถมศึกษา การศึกษา 

เด็กนักเรียนประถมศึกษา อาหารกลางวันครบทุกคน และเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปีท่ี 1-6 ได้รับอาหาร

ปีท่ี 1 - 6 ปีท่ี 1 - 6  จ านวน 3 แห่ง กลางวันครบทุกคน

รวม 16 โครงการ - - 5,965,510  5,864,510  5,864,510  5,864,510  5,864,510  - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การแข่งขันกีฬาต้าน  - เพ่ือเป็นการส่งเสริมเด็ก - จัดการแข่งขันกีฬาประเภท 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง  - เด็ก และเยาวชน กอง

ยาเสพติดเทศบาลต าบล เยาวฃน คณะผู้บริหาร   ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลรวมกลุ่ม การศึกษา 

โพธ์ิทอง พนักงาน ประชาชนได้เล่น จ านวน 1 คร้ัง เป็นทีมนักกีฬา

กีฬาและร่วมการแข่งขันกีฬา 

ในประเภทต่าง ๆ  

2 ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา  - เพ่ือเป็นการส่งเสริมเด็ก - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง  - เด็ก และเยาวชน กอง

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เยาวฃน ผู้บริหาร พนักงาน  กีฬาประเภทต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล การศึกษา 

ประเภทต่าง ๆ ประชาชนเล่นกีฬาและร่วมการ จ านวน 5 คร้ัง รวมกลุ่มเป็นทีมนักกีฬา

แข่งขันกีฬาในงานวันข้ึนปีใหม่

งานไทคัพ งานประเพณีต่าง ๆ

และร่วมแข่งขันกับส่วนราช- 

การ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 สวดมนต์เจริญพุทธมนต์ - 'เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน - จัดกิจกรรมสวดมนต์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ัง - ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง

ถวายเป็นพระราชกุศล และประชาชน มีส่วนร่วม เจริญพุทธมนต์ ถวายเป็น ในการเข้าร่วมกิจกรรม การศึกษา 

ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พระราชกุศล สวดมนต์ถวายเป็น 

จ านวน 2 คร้ัง พระราชกุศล

4 งานประเพณีสงกรานต์  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมงานประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

และวันผู้สูงอายุ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ และท่ัวไป ร่วมอนุรักษ์  การศึกษา

ของไทยให้สืบทอดต่อไป จ านวน 1 คร้ัง ประเพณีสงกรานต์

5 สืบสานประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมสืบสาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประเพณีลอยกระทง และท่ัวไป ร่วมอนุรักษ์ การศึกษา 

ของไทยให้สืบทอดต่อไป จ านวน 1 คร้ัง ประเพณีลอยกระทง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ 

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน - จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ในเขตเทศบาล อนุรักษ์ ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา มีส่วนร่วมในงานทาง การศึกษา 

ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีทาง วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ศาสนา

ศาสนาต่อไป จ านวน 4 คร้ัง - ประชาชนในเขตเทศบาล

- เพ่ือให้ประชาชนได้มี เข้าถึงแนวทางพุทธศาสนา 

ส่วนร่วมในการสืบทอด เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต

พระพุทธศาสนา

รวม 6 โครงการ - - 440,000  440,000  440,000  440,000  440,000  - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

105

แบบผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี.....................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี.................................................................................

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

แผนงาน ...................................................................................

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม...................โครงการ - - - - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ส านักปลัดฯ

หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดต้ัง จ านวน  16  ตัว

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 งานป้องกันฯ
หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดต้ัง

จ านวน  5  ตัว

3 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 งานประชา

ขอบอลูมิเนียม พร้อมขาต้ังล้อเล่ือนพ้ืนบอร์ด สัมพันธ์

พาสวูด มีหลังคาและกระจกเล่ือนล็อกได้

ขนาดป้าย กว้าง 120 X 80 เซนติเมตร

จ านวน 12 ป้าย

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์อ่ืน - จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา

จ านวน 1 ชุด

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอย 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 กองสาธารณสุขฯ

หลังรถกระบะ

จ านวน 1 เคร่ือง

1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รวม



114
แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 3570 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,633,000 2,633,000 2,633,000 2,633,000 2,633,000 กรมส่งเสริม
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี การปกครอง 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ ท้องถ่ิน
แบบบรรทุกน้ า  จ านวน  1  คัน

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ 1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 กรมส่งเสริม
และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การปกครอง 

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  เคร่ืองยนต์ดีเซล ท้องถ่ิน
แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ  จ านวน  1  คัน

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กรมส่งเสริม
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี การปกครอง 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ ท้องถ่ิน
แบบอัดท้าย  จ านวน 1 คัน

6,697,000 6,697,000 6,697,000 6,697,000 6,697,000  -
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ

รวม
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ านวน 1 เคร่ือง 180,000 - - - - ส านักปลัดฯ

2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000 - - - - ส านักปลัดฯ

3 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน จ านวน 13 ป้าย 130,000 - - - - งานประชา

สัมพันธ์

4 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กสองล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 8,000 - - - - กองคลัง

5 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ชุด 14,000 - - - - กองคลัง

6 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ติดต้ังจอ LED P10 SMD Full color แบบกลางแจ้ง 400,000 - - - - งานประชา

ขนาด 192 cm X 288 cm พร้อมชุดควบคุม  สัมพันธ์

จ านวน 1 ชุด

7 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 50 น้ิว   62,000 - - - - งานประชา

 จ านวน 2 เคร่ือง สัมพันธ์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซ้ือล าโพงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 10 ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งานประชา

สัมพันธ์

9 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 44,000 - - - - งานวิเคราะห์

กองคลัง

10 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  6,400 - - - - งานวิเคราะห์

จ านวน 2 เคร่ือง กองคลัง

11 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 15,800 - - - - งานวิเคราะห์

กองคลัง

12 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กล็อกเกอร์เก็บของ จ านวน 2 ตู้ 14,000 - - - - งานป้องกัน

13 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 46,000 - - - - งานป้องกัน

 ขนาด 13,000 บีทียู  พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

14 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน  - จัดซ้ือกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต พร้อมติดต้ัง 28,000 - - - - งานป้องกัน

 จ านวน 8 จุด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือเคร่ืองหาบหามดับเพลิง ขนาด 55 แรงม้า 300,000 - - - - งานป้องกัน

 จ านวน 1 เคร่ือง

16 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  38,000 - - - - งานป้องกัน

ภายใน และขนส่ง ขนาด 100 ซีซี จ านวน 1 คัน

17 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - ติดต้ังกล้อง CCTV  ภายในเขตเทศบาล 300,000 - - - - งานป้องกัน

 จ านวน 24 จุด

18 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 195,000 - - - - งานป้องกัน

จ านวน 13 ถัง

19 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 16,000 - - - - งานป้องกัน

จ านวน 1 เคร่ือง

20 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 6 เส้น - 42,000 - - - งานป้องกัน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือถังเคมีทดแทนท่ีช ารุด จ านวน 30 ถัง 45,000 - - - - งานป้องกัน

22 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง  - จัดซ้ือชุดดับเพลิงครบชุด เช่น เส้ือ กางเกง หมวก  45,000 - - - - งานป้องกัน

 ถุงมือ ผ้าคลุมศรีษะ และรองเท้า จ านวน 3 ชุด 

23 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง  -  ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง จ านวน 13 จุด 50,000 - - - - งานป้องกัน

24 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 523,000 - - - - งานป้องกัน

ขนส่ง กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า2,400ซีซี  ขับเคล่ือน 2 ล้อ  

แบบธรรมดา  จ านวน 1 คัน

25 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือหัวฉีดแบบปรับฝอยและปรับล าตรง  6,000 - - - - งานป้องกัน

ขอบยางด า ชนิดทองเหลืองและชุมโครเม่ียม

ขนาด 2.5 น้ิว  จ านวน 2 อัน

26 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือข้อต่อแยกสองทางส่งน้ าดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 10,000 - - - - งานป้องกัน

พร้อมประตูเปิด-ปิดท าด้วยทองเหลือง

ขนาดทางน้ าเข้า 2.5 น้ิว แยกทางจ่ายน้ าออก 2.5 น้ิว 

จ านวน 1 อัน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือข้อต่อประปาดับเพลิงชนิดสวมเร็ว เข้ียวเดียว  2,000 - - - - งานป้องกัน

ท าด้วยทองเหลือใช้เป็นข้อต่อลดขนาดท่อประปากับ

หัวทางส่งน้ าเข้ารถดับเพลิง  จ านวน 1 อัน

28 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ - 6,500 - - - งานป้องกัน

29 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือสายดูดน้ ารถดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  - 12,000 - - - งานป้องกัน

3 น้ิว ขอบหนา 10 มิลลิเมตร  ยาว 6 เมตร

จ านวน 2 เส้น

30 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือลูกบอลดับเพลิง น้ าหนัก 1.3 กิโลกรัม 20,000 - - - - งานป้องกัน

จ านวน 10 ลูก

31 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือเคร่ืองไดโว่สูบน้ า ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง 6,000 - - - - งานป้องกัน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือเคร่ืองป่ันไฟหรือเคร่ืองก าเนิดไฟ ฃนิดกุญแจ 25,000 - - - - งานป้องกัน

สตาร์ท  แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 5 kw 

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 v  จ านวน 2 เคร่ือง

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 4,500 - - - - กองการศึกษา

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต  9,000 - - - - กองการศึกษา

จ านวน 2 ตู้

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กสองล้ินชัก จ านวน 5 ตู้ 20,000 - - - - กองการศึกษา

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือช้ันไม้วางหนังสือ แบบ 2 ช้ัน จ านวน 3 ตู้ 13,500 - - - - กองการศึกษา

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน  - จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด 100,000 - - - - กองการศึกษา

38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค จ านวน 2 เคร่ือง 21,000 21,000 - - - กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 7,900 - - - - กองสาธารณสุข

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง 41,000 - - - - กองช่าง

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซ้ือเคร่ืองป่ันไฟฟ้า ขนาด 5.5 KW. 45,000 - - - - กองช่าง

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน - จัดซ้ือโต๊ะไม้ สวนสาธารณะ จ านวน 20 ชุด 80,000 - - - - กองช่าง

43 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 4,500 - - - - งานพัฒนาชุมชน

ของชุมชน  

44 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 2,000 - - - - งานพัฒนาชุมชน

ของชุมชน

45 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ชุด - 6,000 - - - ส านักปลัดฯ

46 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานพนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว - 6,000 - - - ส านักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าแสดนเลสขาเหล็ก - 49,000 - - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 10 ตัว

48 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเคร่ืองแสกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลา - 9,700 - - - ส านักปลัดฯ

 เข้า-ออก งาน พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

49 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 3 ตัว - 6,000 - - - ฝ่ายวิชาการฯ

50 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจตอล จ านวน 1 ตัว - 13,600 - - - งานประชา

เผยแพร่ สัมพันธ์

51 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ - จัดซ้ือกล้องบันทึกภาพวีดิโอ จ านวน 1 ตัว - 15,000 - - - งานประชา

เผยแพร่ สัมพันธ์

52 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 6 ตัว - 12,000 - - - กองคลัง

53 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง - 44,000 - - - กองคลัง

54 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  'ขนาด 800 VA - 5,600 - - - กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 'ชนิด LED ขาวด า - 15,800 - - - กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง

56 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน 1 เคร่ือง - 21,000 - - - กองคลัง

57 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ - 17,000 - - - กองคลัง

หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

58 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดแขวน  - 57,200 - - - งานป้องกัน

 ขนาด 18,000 บีทียู  พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

59 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็กล็อกเกอร์เก็บของ จ านวน 1 ตู้ - 7,000 - - - งานป้องกัน

60 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 8 ตัว - 16,000 - - - งานป้องกัน

61 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 3 ฟุต จ านวน 3 ชุด - 16,500 - - - งานป้องกัน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง - จัดซ้ือเคร่ืองหาบหามดับเพลิง ขนาด 55 แรงม้า  - 350,000 - - - งานป้องกัน

จ านวน 1 เคร่ือง

63 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง - จัดซ้ือหัวฉีดด้ามปืนหรือฟ๊อกซ์ ตัวหัวฉีดท าจาก - 28,000 - - - งานป้องกัน

อลูมิเนียม อัลลอยแบบปรับระดับน้ าได้ 4 ระดับ

จ านวน 1 อัน

64 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน - 135,000 - - - งานป้องกัน

สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที  ขนาด 7 แรงม้า 

จ านวน 6 เคร่ือง

65 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจ าท่ี ขนาด 40 วัตต์ - 30,000 - - - งานป้องกัน

จ านวน 1 เคร่ือง

66 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน - จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ พร้อมติดต้ัง - 155,000 - - - งานป้องกัน

จ านวน 20 จุด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว - 6,000 - - - กองการศึกษา

68 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือชุดโต๊ะกิจกรรมโยกเยก จ านวน 4 ชุด - 38,000 - - - กองการศึกษา

69 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 น้ิว พร้อมติดต้ัง - 7,200 - - - กองการศึกษา

ขนาด 18 น้ิว พร้อมติดต้ัง  

70 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดแขวน  - 142,600 - - - กองการศึกษา

พร้อมติดต้ัง ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 

ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

 

71 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า  - 39,500 - - - กองการศึกษา

จ านวน 5 เคร่ือง

72 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ - จัดซ้ือเคร่ืองเสียงชนิดลากจูง จ านวน 4 เคร่ือง - 38,000 - - - กองการศึกษา

เผยแพร่   

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)



166

แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ - จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV - 85,200 - - - กองการศึกษา

เผยแพร่ ขนาด 48 น้ิว  จ านวน 4 เคร่ือง  

จ านวน 4 เคร่ือง

74 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว - 6,000 - - - กองช่าง

75 เคหะและชุมขน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ชุด - 6,000 - - - กองช่าง

76 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง จ านวน 5 เคร่ือง - 47,500 - - - กองช่าง

77 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล - 22,000 - - - กองช่าง

แบบท่ี 1* จ านวน 1 เคร่ือง

78 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง - 7,900 - - - กองช่าง

79 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifuntionชนิดเลเซอร์ - 17,000 - - - กองช่าง

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

80 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  'ขนาด 800 VA - 2,800 - - - กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

81 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว - 4,000 - - - กองสาธารณสุข

82 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifuntionชนิดเลเซอร์ - 17,000 - - - กองสาธารณสุข

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

83 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว - 2,000 - - - งานพัฒนาชุมชน

ของชุมชน

84 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดหาเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ - 30,000 - - - งานพัฒนาชุมชน

ของชุมชน จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ล าโพงเล็ก ขนาด 6.5 น้ิว

2. มิกซ์พร้อมภาคขยายขนาดกลาง

(มี USB พร้อม) จ านวน 1 เคร่ือง

3. ชุดไมค์ จ านวน 8 ตัว

4. สายล าโพง 100 เมตร  จ านวน 1 ม้วน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

85 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน  3  ชุด - 25,500 - - - ส านักปลัดฯ

86 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เคร่ือง - 118,000 - - - กองสาธารณสุข

87 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  1  ตัว - - 2,000 - - ส านักปลัดฯ

88 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กสองล้ินชัก จ านวน  2  ตู้ - - 9,000 - - ส านักปลัดฯ

89 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กชนิด 2 บาน เปิดทึบ จ านวน  4 ตู้ - - 19,600 - - ส านักปลัดฯ

90 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล* - - 22,000 - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

91 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1* - - 22,000 - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

92 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 2,500 - - ส านักปลัดฯ

จ านวน  1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังช่ัน เลเซอร์ หรือ - - 9,000 - - ส านักปลัดฯ

 LED ขาวด า จ านวน  1  เคร่ือง

94 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังช่ัน เลเซอร์ หรือ LED สี - - 15,000 - - ส านักปลัดฯ

จ านวน  1  เคร่ือง

95 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ - - 1,400 - - ส านักปลัดฯ

(Smart Card Reader) จ านวน  2  เคร่ือง

96 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน  1  ตัว - - 6,000 - - ฝ่ายวิชาการ

97 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ - - 4,500 - - ฝ่ายวิชาการ

98 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต - - 4,500 - - ฝ่ายวิชาการ

จ านวน 1 ตู้

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

99 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1* - - 22,000 - - ฝ่ายวิชาการ

จ านวน 1 เคร่ือง

100 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 2,500 - - ฝ่ายวิชาการ

จ านวน  1  เคร่ือง

101 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังช่ัน เลเซอร์ หรือ - - 9,000 - - ฝ่ายวิชาการ

LED ขาวด า จ านวน  1  เคร่ือง

102 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน  1  ตัว - - 8,000 - - กองคลัง

103 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน  2  ตัว - - 12,000 - - กองคลัง

104 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กใส่แฟ้ม  ชนิด 4 ช้ัน 40 ช่อง - - 5,000 - - กองคลัง

จ านวน  1 ตู้

105 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ ขนาด 5 ฟุต จ านวน 4 ตู้ - - 20,000 - - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

106 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล* - - 22,000 - - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

107 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* - - 44,000 - - กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง

108 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 5,000 - - กองคลัง

จ านวน  2  เคร่ือง

109 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า - - 26,700 - - กองคลัง

ชนิด Network (27 หน้า/นาที) จ านวน  3  เคร่ือง

110 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน  2  ตัว - - 16,000 - - กองการศึกษาฯ

111 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว - - 12,000 - - กองการศึกษาฯ

112 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  1  ตัว - - 2,000 - - กองการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือช้ันวางหนังสือ ขนาด 30x110x80 ซม. - - 10,800 - - กองการศึกษาฯ

จ านวน 2 หลัง (ศพด. 2 ศูนย์)

114 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือช้ันวางหนังสือ 4 ช้ัน จ านวน 1 หลัง - - 1,550 - - กองการศึกษาฯ

 (ศพด.รร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม)

115 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือกระดานชานอ้อย บุก ามะหย่ี - - 3,000 - - กองการศึกษาฯ

ขนาด 90x120 ซม. จ านวน 2 ชุด (ศพด. 2 ศูนย์)

 

116 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือเคร่ืองเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่  - - 3,500 - - กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง (ศพด.รร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม)

117 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือท่ีแขวนแก้วน้ าและแปรงสีฟัน - - 9,750 - - กองการศึกษาฯ

จ านวน 3 ชุด  (ศพด. 2 ศูนย์)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)



173

แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

118 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล* - - 44,000 - - กองการศึกษาฯ

จ านวน 2 เคร่ือง

119 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* - - 22,000 - กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

120 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 2,500 - กองการศึกษาฯ

จ านวน  1  เคร่ือง

121 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังช่ัน เลเซอร์ หรือ LED สี - - 45,000 - กองการศึกษาฯ

จ านวน  3  เคร่ือง

 (กองการศึกษาฯ  และ ศพด. 2 ศูนย์)

122 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิงสูง - - 6,000 - กองช่าง

จ านวน  1  ตัว

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

123 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - จัดซ้ือโคมไฟถนน 1 X 40 วัตต์ แบบขาบิดล๊อค - - 57,000 - กองช่าง

จ านวน  100 โคม

124 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - จัดซ้ือเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ยาว 8.00 เมตร - - 15,000 - กองช่าง

จ านวน  6  ต้น

125 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ จ านวน  3 ตู้ - - 13,500 - - กองสาธารณสุขฯ

126 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือตู้เหล็กใส่แฟ้ม  ชนิด 2 ช้ัน 20 ช่อง - - 7,000 - - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน  2 ตู้

127 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน  2  ตัว - - 16,000 - - กองสาธารณสุขฯ

128 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว - - 6,000 - - กองสาธารณสุขฯ

129 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - จัดซ้ือเคร่ืองย่อยก่ิงไม้ เคร่ืองยนต์ 15 แรงม้า - - 76,500 - - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน  1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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แบบ ผ. 03

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

130 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  - จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - - 100,000 - - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน  1  ชุด

 

131 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ - - 1,400 - - งานพัฒนาชุมชน

ของชุมชน (Smart Card Reader) จ านวน  2  เคร่ือง

2,911,600 1,713,300 794,200 - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

รวม           

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

บัญชีครุภัณฑ์



 

       61 

                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
1 
 
 
 
 

 
2 

หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว 
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก บริเวณรมิถนนอ่างแก้ว 10   
หลังบ้านนายประภาส  เยือกเย็น 
ถึงบริเวณท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ที่  3   ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ถนนอ่างแก้ว 10   
หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว    
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง    
 

 
- เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังภายในชุมชน 
 

 

 
- เพื่อให้ประชาชนได้
ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
- ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาด ø 0.40 เมตร                   
ยาว 262.00  เมตร                         
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 27 บ่อ 
จำนวน 1 แห่ง 
 
- ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง          
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย 
ถนนอ่างแก้ว 10  
ความยาว 300. 00 เมตร 
จำนวน  1  แห่ง 

 
438,000 

 
 
 
 

 
570,000 

 
- 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 

 
      - 

 
- 
 
 
 
 

 
- 

 

 
- 
 
 
 
 

 
- 

 
จำนวน 
แห่ง 

 
 
 

 
จำนวน 
แห่ง 

 
ทำให้ไม่เกิดท่วม
ขังในบ้านเรือน
ประชาชน 

 
 
 
- มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง และได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้แก่ประชาชน 

 
กองช่าง 

 
 

 
 

 
กองช่าง 

 
 
 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
        
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 62 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
                                                                                           เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
3 
 
 
 
 
 

 
 

หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
ถนนอ่างแก้ว 9   
บริเวณหน้าบ้านนายประภาส 
เยือกเย็น ถึงถนนอ่างแก้ว 8  
หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรที่
ชำรุดให้สามารถใช้
งานได้ด ี
และปลอดภัย 

 

 
- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 307.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร                     
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,096.60 
ตารางเมตร ถนนอ่างแก้ว 9           
ต่อจากของเดิมบรเิวณหน้าบ้าน
นายประภาส เยือกเย็น                    
ถึงถนนอ่างแก้ว 8  
หมู่ที่ 3  ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
จำนวน 1 สาย 

 
466,000 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
- 
 
 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้มีถนนท่ี
มีผิวจราจร
สามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และ
ปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

                           
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



63 
                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
4 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
บริเวณจากปากทางเข้า 
ถนนอ่างแก้ว 6 
ถึงสะพานคลองสาหร่าย  
หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร 
ที่ชำรุดให้สามารถ  
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 
 

 

 
ช่วงที่ 1  กว้าง 3.40 เมตร   
ความยาว 80.00 เมตร                   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 272.00   
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร               
ความยาว 282.70 เมตร              
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,130.80   
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3  กว้าง 3.70 เมตร   
ความยาว 46.50 เมตร                          
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 172.05 
ตารางเมตร  
จำนวน 1 สาย 

 
- 

 
- 

 
665,000 

 
- 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
 สาย 

 
- ได้ถนนท่ีมี
ผิวจราจร
สามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
   
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 64 
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
5 
 
 
 

 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
บริเวณจากปากทางเข้า 
ถนนอ่างแก้ว 7  
ถึงสะพานคลองสาหร่าย  
หมู่ที่ 4  ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   
 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 

 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
บริเวณจากปากทางเข้า                   
ถนนอ่างแก้ว 7                         
ถึงสะพานคลองสาหร่าย                 
กว้าง 4.00 เมตร                          
ความยาว 388.70 เมตร                
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,554.80  
ตารางเมตร    
จำนวน 1 สาย 

 
- 

 
- 

 
628,000 

 
- 
 

 
- 

 

 
จำนวน  
 สาย 

 
- ได้ถนนท่ีมี
ผิวจราจร
สามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 

แบบ ผ.02 



65 
 

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า              
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
6 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง                     
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง                     
คลองสาหร่าย ถนนอ่างแก้ว 6   
หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว                 
อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง    
 
 

 
- เพื่อให้ประชาชน
ได้ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 

 
- ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง         
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย 
ถนนอ่างแก้ว 6 
ความยาว 409.00 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง 
  
 
 

 
495,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 

 
จำนวน  
 แห่ง  

 
- มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง และได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



66 
 

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า            
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
7 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อน
ป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย   
ถนนอ่างแก้ว 7   
หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว    
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง    
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อใหป้ระชาชนได้
ไฟฟ้าส่องสว่าง และไดร้ับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

 

 
- ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
คลองสาหร่าย                      
ถนนอ่างแก้ว 7 
ความยาว 380.00 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง 

 
484,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน 
แห่ง 

 
- มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
และได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



67 
 

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
8 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
บริเวณจากสะพานคลองสาหร่าย
ริมแม่น้ำน้อย                                
ถึงร้านน้ำดื่มโพธ์ิทอง     
หมู่ที่ 4 – 5 ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรที่ชำรุดให้
สามารถใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 

 

 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร              
ความยาว 60.00  เมตร                 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 214.00 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2  กว้าง  4.00 เมตร              
ความยาว 236.00 เมตร               
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 994.00 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3  กว้าง 5.00 เมตร              
ความยาว 88.00 เมตร              
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 440.00 
ตารางเมตร 

 
- 

 
1,030,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 

 
 

แบบ ผ.02 



68 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ช่วงที่ 4  กว้าง 4.50 เมตร             
ความยาว 38.00  เมตร                  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 171.00 
ตารางเมตร   
ช่วงที่ 5  กว้าง  4.00 เมตร    
ความยาว 73.5 เมตร                     
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 294.00 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 6  กว้าง 3.50 เมตร             
ความยาว 96.80 เมตร                    
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 338.80 
ตารางเมตร 
จำนวน 1 สาย 

        

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 

 
 

แบบ ผ.02 



69 
                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
9 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง                 
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาล
ตำบลโพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 4 - 5  ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 

 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง               
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาล
ตำบลโพธิ์ทอง  
ยาว 1,025.00 เมตร   
จำนวน 1 แห่ง 

 
- 

 
1,500,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
แห่ง  

 
- ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง และได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้แก่ประชาชน 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



70 
                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า            
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
10 

หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างแก้ว 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง                   
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาล
ตำบลโพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อให้ประชาชน          
ได้ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย            
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

 

 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง               
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาล
ตำบลโพธิ์ทอง 
ยาว 1,200.00 เมตร  
จำนวน 1 แห่ง 

 
- 

 
1,600,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
แห่ง  

 
- ได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง และได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้แก่ประชาชน 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



71 
                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า            
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
11 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  
เทถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  
ค.ส.ล. ถนนอ่างแก้ว 2  
จากบริเวณ สามแยก 
บ้านเลขท่ี 48/3  
ถึงปากถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2     
หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   

 
-  เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรที่
ชำรุดให้สามารถใช้
งานได้ด ี
และปลอดภัย 
 

 

 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
เทถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 501.90   
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ        
ค.ส.ล.ขนาด ø 0.60 เมตร            
และบ่อพัก ค.ส.ล. 15 บ่อ 
จำนวน 1 สาย 
 
 
 
 
 

 
842,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
 สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิวจราจร
สามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
ทำให้ไม่เกิดนำ้ท่วมขัง
ในพื้นที่ชุมชน 
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



72 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
12 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
พร้อมต่อบ่อพัก ค.ส.ล.  
บริเวณจากปากทางถนน 
อ่างแก้ว 2 ซอย 1 
ถึงถนนอ่างแก้ว 1 ริมแม่น้ำน้อย    
หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 

 

 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร            
ปูพาราแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
กว้าง  3.00 เมตร  ความยาว  
180.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี                
ไม่น้อยกว่า 518.00 ตารางเมตร                 
พร้อมต่อบ่อพักและฝาปิด ค.ส.ล.  
จำนวน 1 สาย 
 
 
 
 

 
247,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



73 
 

                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
13 
 
 
 
 
 

หมู่ที่  7 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร               
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
บริเวณถนนอ่างแก้ว 3 
บริเวณสี่แยกร้านก๋วยเตี๋ยว             
นางสำอางค์ ประยงค์แยม้  
ถึงถนนอ่างแก้ว 2  
หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
  
       

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 
 

 

 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรปู
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 กว้าง  2.80  เมตร  
ความยาว  51.00 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร  
ความยาว 219.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  669.50  
ตารางเมตร พร้อมต่อ บ่อพัก
และฝาปิด ค.ส.ล.   
จำนวน  1 สาย 
 

 
 315,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
14 

 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
พร้อมต่อบ่อพักและฝาปิด  
ถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2              
(ซอยบ้านครูกำโภชน์ จันทร)  
หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรที่ชำรดุให้
สามารถใช้งาน
ได้ด ี
และปลอดภัย 

 

 

 
- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 190.50 เมตร                        
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี            
ไม่น้อยกว่า 571.50 ตารางเมตร 
พร้อมต่อบ่อพักและฝาปิด              
ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ                  
ถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2  
จำนวน 1 สาย 
 
 

 
- 

 
279,000 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้มีถนนท่ีมี
ผิวจราจร
สามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)   
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



75 
                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
15 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
บริเวณถนนอินทประมลู 1     
จากบริเวณปากถนน 
อินทประมูล 1 ซอย 2 
(ติดอาคารอเนกประสงค์             
ลานโพธิ์) ถึงทางหลวง 3064 
หมู่ที่ 5  ตำบลอินทประมลู   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจร 
ที่ชำรุดให้
สามารถ 
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 

 

 

 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรปูพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
41.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
123.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง  3.50 เมตร ความยาว 
42.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
147.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 
946.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,943.47 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง           
รื้อพื้นเทคอนกรีตใหมย่าว 41.60 เมตร 
จำนวน  1 สาย 

 
- 

 
- 

 
1,936,000 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



76 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
16 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล 
ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำและ
ประตูปดิ – เปิด 
ถนนอินทประมูล1 ซอย 1  
หมู่ที่ 5  ตำบลอินทประมลู   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 

 
- เพื่อให้ได้ถนนและ
ท่อระบายน้ำ ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 
 

 
- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร                 
ยาว 132.50 ม. หนา 0.15 เมตร                   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 331.25                   
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนำ้             
ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาว 160.00 
เมตร และบ่อพักจำนวน 14 บ่อ และ
ประตูปดิ – เปิด ถนนอินทประมูล 1              
ซอย 1 (ท่อระบายน้ำต่อจากบ่อพกั            
ท่อระบายน้ำเดิม ถนนอินทประมลู 1)  
จำนวน 1 สาย 

 
801,000 

 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนและ
ท่อระบายน้ำ 
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา 
ได้สะดวก 
และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขังได ้
 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
17 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
ปูพาราแอสฟัทลต์ิกคอนกรีต  
บริเวณจากถนนทางเข้า  
วัดบุญศิริ ถึงถนนอินทประมูล 2 
ริมแม่น้ำน้อย  
หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 
 

 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร            
ปูพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ชวงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร           
ยาว 308.00 เมตร                     
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,852.00 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร                
ยาว 187.60  เมตร                     
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,023.49 
ตารางเมตร 
จำนวน  1 สาย 
 

 
- 

 
- 

 
1,224,000 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
18 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
เทคอนกรีตถนน ค.ส.ล.  
บริเวณจากแยกถนนอินประมูล 
1  ซอย 2  ถึงถนนทางเข้า          
วัดบุญศิริวิทยาราม   
หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   

. 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 

 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ผิวจราจรเทคอนกรตีถนน     
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร              
ยาว  1,277.50  เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,182.75  
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ø 0.60 
เมตร ยาว 435.00 เมตร   
พร้อมปรับแต่งลำรางยาว  
220.00 เมตร 
จำนวน  1 สาย 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
5,306,000 

 
 

 
- 
 
 

 

 
จำนวน 
  แห่ง 

 
- ได้ถนนและ
ท่อระบายน้ำ 
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา 
ได้สะดวก และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังได ้
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
  
                                                                                
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
19 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
เทคอนกรีต ถนน ค.ส.ล.   
บริเวณจากลานอเนกประสงค์ 
ถนนบางพลับ 1  
ถึงหน้าวังปลาวัดเกาะ  
หมู่ที ่2 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 

 

 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม            
ผิวจราจรเทคอนกรตีถนน      
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร                
ยาว  483.00  เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,932.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.50 เมตร ยาว  
45.00  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  247.50 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร              
ยาว  24.50  เมตร หรือมีพื้นที ่            
ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร 
จำนวน  1 สาย 

 
- 

 
- 

 
1,660,000 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน  
สาย  

 
- ได้ถนนท่ีมีผิว
จราจรสามารถ 
ใช้งานได้ดี  
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
                                                                               
                                                                              
 

แบบ ผ.02 
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                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 

 เทศบาลตำบลโพธิท์อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
20 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง     
หมู่ที ่2 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ 
ก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง             
หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
  

 
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและอำนวย
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการของ
ประชาชน 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการจอดรถ
ระหว่างการออกกำลัง
กาย 

 
- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง     
จำนวน 1 หลัง 
 
 
 

- ก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขนาด  
20.00 เมตร X 26.00 เมตร     
จำนวน 1 แห่ง 

 
25,000,000 

 
 
 
 

 
 

334,000 

 
25,000,000 

 
 
 
 
 

 
334,000 

 
- 
 
 
 

 
 

334,000 
 

 
- 
 
 
 
 
 

334,000 
 

 
- 
 
 
 
 
 

334,000 
 

 

 
จำนวน  
หลัง  

 
 
 
 

จำนวน 
แห่ง 

 
- มีอาคารสถานท่ี
สำหรับการปฏิบตัิ
ราชการและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวก 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลและทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์ใน
การออกกำลังกาย 

 
สำนักปลดัฯ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
 
 
 

แบบ ผ.02 



 81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า           
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
22 
 
 
 
 
 

23 

หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ 
ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.                 
รอบอาคารป้องกันและ     
สถานท่ีรับน้ำประปา 
หมู่ที ่3 ตำบลบางพลับ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
ติดตั้งเสาเซลฟ์ซัพพอร์ท 
รวมฐานราก (อาคารป้องกันฯ) 
หมู่ที ่3 ตำบลบางพลับ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 
- เพื่อให้ความ
สะดวกต่อเจ้าหน้าท่ี
และประชาชนผู้มา
ใช้บริการ 

 
- เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารรับ-ส่ง
สัญญาณวิทยภุายใน
เขตเทศบาลฯและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
 

 
- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  
รอบอาคารป้องกันและ              
สถานท่ีรับน้ำประปา 
จำนวน 1 แห่ง 

 
- ติดตั้งเสาเซลฟซ์ัพพอร์ท 
ความสูง 21 เมตร รวมฐาน
ราก  
จำนวน 1 ต้น 

 
782,000 

 
 
 
 
 

175,000 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
จำนวน  
แห่ง 

 
 
 
 

จำนวน 
ต้น  

 
- เกิดความ
สะดวกต่อ
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน           
ผู้มาใช้บริการ 
 
- สามารถ
ติดต่อสื่อสารกบั
หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงท ี

 
งานป้องกันฯ 

 
 
 
 
 

งานป้องกันฯ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
                                                                               
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า           
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 4.0 
พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขต
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเผยแพร่        
ประขาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้
ประชานได้รับทราบ 

 
 

- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อม
ชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เขตเทศบาล 
จำนวน 5 จุด 
 

498,000 
 
 
 
 
 

498,000 498,000 - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

จำนวน  
จุด 
 
 
 
  

- ประชาชน 
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน
รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
 
 

งาน 
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวม 24 โครงการ - - 31,447,000 30,241,000 6,945,000 5,640,000 334,000 - - - 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

แบบ ผ.02 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า              
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 4.0 
พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขต
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเผยแพร่ประขา
สัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

 
 

- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง                    
พร้อมชุดอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง            
ในพื้นที่เขตเทศบาล 
จำนวน 5 จุด 
 

498,000 
 
 
 
 
 

498,000 498,000 - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

จำนวน  
จุด 
 
 
 
  

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารชัดเจนรวดเร็ว
และถูกต้อง 
 
 

งาน 
ประชา 
สัมพันธ์ 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า              
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
2 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
สำหรับคนพิการ  
หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับ
คนพิการ 
 

 

 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น ทางลาด 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและ
สัญลักษณ์ของคนพิการ  
และบริการข้อมลูข่าวสาร
สำหรับคนพิการ 
จำนวน 1 แห่ง 
 
 

 
276,000 

 

 
276,000 

 

 
276,000 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน 
ผู้พิการ
ที่มาใช้
บริการ 

 
- มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ทางลาด 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้าย
และสญัลักษณ์ของคน
พิการ และบริการ
ข้อมูลข่าวสารสำหรับ
คนพิการ 
 
 
 
 
 

 
งานพัฒนา

ชุมชน/
กระทรวง

พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย์ 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า              
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
3 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สนามกีฬาเทศบาลตำบล           
โพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
ก่อสร้างรั้วและป้ายสนามกีฬา
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

 
- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
กำลังกาย 
 
 
 
- เพื่อความปลอดภยั
และป้องกันการ             
รุกล้ำสำหรับ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 

 
- ซ่อมแซมสนามฟุตบอลพร้อม             
ลู่วิ่ง เช่น ขอบลู่ นอกขอบลู่             
ฝารางระบายน้ำ หนา 5 ซ.ม.            
ฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล., คาน           
ค.ส.ล. ก้ันสนามกีฬากับสนาม
ฟุตบอล ฯลฯ จำนวน 1 สนาม 
- ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และ               
ป้ายช่ือสนามกีฬาเทศบาล 
ตำบลโพธิ์ทอง 
จำนวน 1 แห่ง 
 

 
1,700,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,500,000 
 

 
1,700,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,500,000 
 

 
1,700,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,500,000 
 
 
 

 
1,700,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,500,000 
 

 
1,700,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,500,000 
 

 
จำนวน 
สนาม 

 
 
 

 
จำนวน 
แห่ง 

 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลและทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์ในการ
ออกกำลังกายและจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
ปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 

 
กรมพล
ศึกษา/            

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
อ่างทอง 

 

กรมพล
ศึกษา/            

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
อ่างทอง 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า              
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
5 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ 
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง              
สนามฟุตบอล สนามกีฬา
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อให้ประชาชน มี
ไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
ฟุตบอลใน การใช้
เป็นสถานท่ีออก
กำลังกาย 
 

 

 
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอล สนามกีฬา
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
จำนวน 4 ต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,800,000 

 

 
7,800,000 

 

 
7,800,000 

 

 
7,800,000 

 

 
7,800,000 

 
 

 
จำนวน 

ต้น 

 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลและทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์ในการ
ออกกำลังกายและ             
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 

 
กรมพล
ศึกษา/            

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
อ่างทอง 
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                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
6 
 
 
 
 

 
 

7 
 
 

 

หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อน
ป้องกันตลิ่งเทศบาลตำบล             
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5                 
ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างแก้ว 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อน
ป้องกันตลิ่งเทศบาลตำบล          
โพธิ์ทอง หมู่ที ่6 ถึงหมู่ที่ 7                 
ตำบลอ่างแก้ว   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

 
- เพื่อให้มีแสงสว่าง
บริเวณริมเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
 
 
- เพื่อให้มีแสงสว่าง
บริเวณริมเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย 
 

 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง                   
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง                 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยาว 1,025.00 เมตร  
จำนวน 1 แห่ง 
 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง                   
ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง                 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ยาว 1,200.00 เมตร  
จำนวน 1 แห่ง 

 
- 
 
 
 
 

 

 
- 

 
1,500,000 

 
 
 

 
 

1,600,000 

 
- 
 
 
 
 

 

 
- 

 
- 
 
 
 

 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

 
 
- 

 
จำนวน
แห่ง 

 
 

 

 
จำนวน
แห่ง 

 
- มีไฟฟ้าแสงสว่าง         
ริมเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง และประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 
 
- มีไฟฟ้าแสงสว่าง         
ริมเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง และประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

 
กองช่าง/

อบจ.
อ่างทอง 

 
 

 
 

กองช่าง/
อบจ.

อ่างทอง 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570 ) 
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แบบ ผ.02/2 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
8 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร 
เทคอนกรีตถนน ค.ส.ล.               
บริเวณจากแยกถนนอินประมูล 1  
ซอย 2  ถึงถนนทางเข้าวัดบุญศิริ
วิทยาราม   
หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล   
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   
 

. 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร 
ที่ชำรุดให้สามารถ 
ใช้งานได้ด ี
และปลอดภัย 

 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ผิวจราจรเทคอนกรตีถนน     
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร            
ยาว 1,277.50 เมตร              
หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
5,182.75  ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ø 0.60 เมตร ยาว 435.00 
เมตร พร้อมปรับแต่งลำราง
ยาว 220.00 เมตร 
จำนวน 1 สาย 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,306,000 

 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน 
 สาย 

 
- ได้ถนนและ
ท่อระบายน้ำ 
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา 
ได้สะดวก และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังได ้
 

 
กองช่าง/

อบจ.
อ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสขุ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) 

แบบ ผ.02/2 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
 (บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
9 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. 
บริเวณเลียบแม่น้ำน้อย  
เริ่มตั้งแต่หน้าบ้าน                        
นางจำลอง  กิจพยัคฆ์                              
หมู่ที่ 4 ตำบลอินทประมูล  
ถึงหน้าวัดใหม่บุญศริิวิทยาราม 
หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

. 
- เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 
ไป- มา ไดส้ะดวก 
 

 
- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. 
บริเวณเลียบแม่น้ำน้อย  
ขนาดความยาว 2,350.00 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร              
หนา 0.15 เมตร                       
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,750.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น
สองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร  
จำนวน 1 สาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7,893,400 

 
 

 
- 
 

 

 
จำนวน 
สาย 

 
- ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐาน
สามารถ
สัญจร 
ไป – มา  
ได้สะดวก 

 
กองช่าง/

อบจ.
อ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวม 9 โครงการ - - 16,774,000 19,874,000 16,774,000 29,199,400 16,000,000 - - - 


