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คำนำ 
 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                     
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีของเทศบาล                  
ตำบลโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                
ส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2548 แก้ ไขเพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  2 ) พ .ศ . 2559 และ (ฉบั บที่  3) พ.ศ. 2561                           
เรียบร้อยแล้ว นั้น  

เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องของ
จำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  เพ่ือให้สามารถจัดทำ
งบประมาณประจำปีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ   

  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/พ.ศ. 2565 นี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี สามารถแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
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37

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

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 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)



 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 02  
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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 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565
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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 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา


