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คํานํา 
 
  การวางแผนเปนกระบวนการอันสําคัญยิ่งตอการบริหาร เพราะแผนจะเปนเครื่องมือ

ชี้ใหเห็นเปาหมายขององคการและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเปาหมายนั้นดวย องคการบริหารสวนตําบลก็

เปนองคกรหนึ่งที่มีหนาที่พัฒนาในระดับทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ

จําเปนจะตองมีแผน และใชแผนเปนเครื่องมือในการนําองคกรไปสูเปาหมายตามความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น และสอดคลองกับการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ การจัดทําแผนจําเปน 

ตองอาศัยเครื่องมือในการจัดทํา ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพางไดยึดถือระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพางฉบับนี้ สําเร็จลุลวง

จนเปนรูปเลมไดดวยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลปลายโพงพาง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปลาย

โพงพาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  แกนนําระดับตําบล  องคกรเอกชนและที่สําคัญที่สุด

คือประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล ซึ่งไดรวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนา อันจะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นนั้นเอง องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง จึงใคร

ขอขอบคุณทุกทานที่มสีวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) และหวังเปน

อยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปฉบับนี้จะเปนเครื่องมือนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการ

ของประชาชนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
1. ดานกายภาพ 

ที่ตั้งของตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง ตั้งอยูเลขที่ 9 หมูที่ 7 ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะหางจากอําเภออัมพวาประมาณ 8 กิโลเมตร โดยไดรับการยกฐานะเมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

 ทิศเหนือ  ติดตอ ตําบลบางนางลี่ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา 

 ทิศตะวันตก  ติดตอ ตําบลวัดประดู ตําบลบางแค อําเภออัมพวา 

 ทศิตะวันออก ติดตอ ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

  ทิศใต  ติดตอ ตําบลยี่สาร ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา 

เนื้อท่ี 

  องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง  มีเนื้อท่ีประมาณ  14.7  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

9,191  ไร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลปลายโพงพางเปนที่ลุม มีลําคลองแบงแยกหลายสาย      

ลําคลองที่สําคัญ  ไดแก  คลองโคกเกตุ  คลองโพงพาง  คลองประชาชมชื่น  คลองแขก  คลองขุดเล็กและ

คลองบางแค มีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแกการทําเกษตรกรรม ไมมีแมน้ําที่สําคัญไหลผาน มีคันที่กั้นน้ําเค็มคือถนน

ชลประทาน และมีประตูระบายน้ําจืด 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง 

 ตําบลปลายโพงพาง  มีจํานวนหมูบาน  9  หมูบาน  ประกอบดวย 

  หมูที่  1  บานปากวน  ผูใหญบาน นายวีระชิต จันทรเพ็ง 

  หมูที่  2  บานวัดประชา  ผูใหญบาน นายประดิษฐ บุญมี 

  หมูที่  3  บานลัดตาชวย  กํานนั  นายศักดิ์ชาย แสงสุข 

  หมูที่  4  บานอมรวดี  ผูใหญบาน นายธนะวัฒน นันทสังข 

  หมูที่  5  บานคลองขุดเล็ก  ผูใหญบาน นายมนูญ เกิดลมูล 

  หมูที่  6  บานหนาวัดนางพิมพ ผูใหญบาน นายชาญวิทย อยูศิริ 

  หมูที่  7  บานโคกเกตุ  ผูใหญบาน นายสุพรชัย ยกยอง 

  หมูที่  8  บานสี่แยก  ผูใหญบาน นายปรีชา สรอยสงิม 

  หมูที่  9  บานคลองแขก  ผูใหญบาน นางสาวชาลินี ยศวิปาน 



 

การเลือกตั้ง 

หมูที่ รายช่ือ ตําแหนง 

1 นายบุญเลิศ พุมสีนิล รองประธานสภา อบต.ปลายโพงพาง 

บานปากวน - วาง - สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 

2 นายธนัง คําสําราญ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 

บานวัดประชา - วาง - สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 

3 นายสมบูรณ ปานดํา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 

บานลัดตาชวย นายสุวัฒน สิงหจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 

4 นายประยูร นอยกาญจนะ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 

บานอมรวดี นายสรายุทธ ลือส ี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 

5 นายไพศาล ครุฑวัฒนา ประธานสภา อบต.ปลายโพงพาง 

บานคลองขุดเล็ก นายอํานาจ สุขรุงเรืองชัย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 

6 นางจริยา ฐาปนสมบูรณ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 

บานหนาวัดนางพิมพ นายณรงค อินทรกับจนัทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 

7 นายไพรัตน คุมทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 

บานโคกเกตุ นายเจตน แมนเนตร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 

8 นายสมพงศ เวชการ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 

บานสี่แยก นายชินพันธ นันทเกียรติโชค สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 

9 นายชาติ พวงพงษ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 

บานคลองแขก นางเยาวเรศ ศรีสอาด สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 

 
* ขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ประชากร 

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

 ตําบลปลายโพงพางมีประชากรทั้งสิ้น 8,291 คน  

 แยกเปนเพศชาย ๔,๐1๒ คน เพศหญิง ๔,๒79 คน  

 มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 2,378 ครัวเรือน ดังนี้ 

หมูที่        ชื่อหมูบาน       จํานวน 

     ครัวเรือน 

                       ประชากร 

       ชาย       หญิง     ทั้งหมด 

1 บานปากวน 260 370 394 764 

2 บานวัดประชา 303 481 567 1,048 

3 บานลัดตาชวย 204 360 379 739 

4 บานอมรวดี 447 8๖3 890 1,7๕3 

5 บานคลองขุดเล็ก 186 3๓5 343 6๗8 

6 บานหนาวัดนางพิมพ 126 226 2๒6 4๕๒ 

7 บานโคกเกตุ 496 7๓2 7๘0 1,51๒ 

8 บานสี่แยก 192 309 352 661 

9 บานคลองแขก 164 336 348 684 

รวม ๒,378 ๔,๐1๒ ๔,๒79 ๘,๒91 

ที่มาของขอมูล : สํานักทะเบียนอําเภออัมพวา  ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559  

4. สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

 ตําบลปลายโพงพางมีการจัดระบบการศึกษาทั้งการศึกษาภาคบังคับสําหรับเยาวชน  และ

การศึกษาโดยอาศัยสื่ออ่ืน ๆ สําหรับประชาชนของตําบล  ดังนี้ 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3  ศนูย  ประกอบดวย 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอมรวด ี

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดประชาโฆสิตาราม 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสี่แยกราษฏรบํารุง 

   โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  4  แหง  ประกอบดวย  

   - โรงเรียนวัดโคกเกต ุ(เสริมสมบูรณวงศ) 

   - โรงเรียนวัดอมรวด ี

   - โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม 

   - โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎรบํารุง 

 



 

   โรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)  จํานวน  1  แหง  ประกอบดวย 

   - โรงเรียนวัดโคกเกต ุ(เสริมสมบูรณวงศ) 

   ทีอ่านหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  9  แหง 

การสาธารณสุข 

   ตําบลปลายโพงพาง  มีสถานบริการสาธารณสุข  จํานวน  3  แหง  คือ 

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวัดโคกเกตุ   

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวัดประชา 

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานสี่แยก 

   การดําเนินงานสาธารณสุข  ดําเนินงานใน  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

  1.  งานสงเสริมสุขภาพ 

2.  งานปองกันโรค 

3.  งานรักษาพยาบาล 

4.  งานฟนฟูสภาพ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําตําบลปลายโพงพาง 

  ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปลายโพงพาง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 

 ตําบลปลายโพงพางประกอบดวยลําคลองหลายสายมีถนนทางหลวงแผนดินที่ตัดผาน 1 สาย คือ  

ทางหลวงหมายเลข 3093 สายสมุทรสงคราม - ปากทอ 

  การคมนาคมติดตอระหวางตําบลและอําเภอเปนถนนลาดยาง 

 การคมนาคมติดตอภายในหมูบาน-ตําบล เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนผิวจราจรหินคลุก 

 การคมนาคมทางน้ํา  มีคลองโคกเกตุ คลองโพงพาง คลองประชาชมชื่น คลองขุดเล็ก คลองแขก  

และคลองบางแค 

การโทรคมนาคม 

 หอกระจายขาว  จํานวน   9   หมูบาน 

 เสียงตามสาย  จํานวน   9   หมูบาน 

การไฟฟา 

 การใชไฟฟา  จํานวน  9  หมูบาน 

การประปา 

 ประปาหมูบาน จํานวน  ๙  หมูบาน 

 

 



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

 ประชาชนตําบลปลายโพงพาง  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  การทําสวนมะพราว    

สมโอ  กลวย  และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เชน  ทําโรงแปรรูปมะพราว  การทําน้ําตาลมะพราว  และมี

การรับจางทั่วไป  และรับจางตามโรงงานตางๆ ในละแวกใกลเคียง จังหวัดติดตอ และทําการคาขายอิสระ 

หนวยธุรกิจในเขต อบต. 

-  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง -  ตูน้ํามันหยอดเหรียญ 

 -  รานซอมรถยนต  -  รานซอมจักรยานยนต 

 -  รานขายของชํา  -  รานสะดวกซื้อ 

-  โรงงานแปรรูปมะพราว  -  โรงวุนน้ํามะพราว 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  ที่พัก รีสอรท 

-  รานจําหนายรถจักรยานยนต - รานเสริมสวย 

-  รานจําหนายวัสดุกอสราง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

ขอมูลการปลูกพืช 

ที ่ ชนิดพืช พื้นที่ปลูก 

(ไร) 

ครัวเรือนเกษตรกร 

(ราย) 

ผลผลิต/เฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ผลผลิตรวม 

(ตน) 

1 มะพราวผลแก 4,885 543 1,500 7,327 

2 มะพราวผลออน 15 5 1,200 18 

3 มะพราวตาล 450 160 1,100 495 

4 สมโอขาวใหญ 65 25 1,200 78 

รวม 5,415 733 5,000 7,918 

ที่มาของขอมูล : สํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

การนับถือศาสนา 

  ประชาชนตําบลปลายโพงพาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 94.43 รองลงมาคือ  

ศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ  5.33 และศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 0.24  และมีสถาบันและองคกรทาง

ศาสนา ดังนี้ 

  วัด       จํานวน  4  แหง  ประกอบดวย 

   วัดโคกเกตุบุญญศิริ 

   วัดอมรวดี 

   วัดประชาโฆสิตาราม 

   วัดสี่แยกราษฎรบํารุง 

  มัสยิด   จํานวน  1  แหง  ประกอบดวย 

   มัสยิดดํารงอิสลาม 

  โรงเรียนสอนศาสนา จํานวน   2   แหง 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ไดแก  คลองโคกเกตุ  คลองโพงพาง  คลองประชาชมชื่น  คลองขุดเล็ก  คลองแขก  และ       

คลองบางแค   

แหลงน้ําธรรมชาติ 

 บึง หนองอื่นๆ 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

 ประปาหมูบาน จํานวน     9    แหง 

 บาดาลขนาดใหญ จํานวน     1    แหง 

 ถังเก็บน้ําฝน  จํานวน    11   แหง 

มวลชนจัดตั้ง 

        ลูกเสือชาวบาน  1  รุน จํานวน    140     คน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ขอมูลบุคลากร 

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

 (1)  จํานวนบุคลากร 27 คน 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   1     คน 

  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   1     คน 

ตําแหนงในสํานักปลัด    ๙     คน 

ตําแหนงในกองคลัง    7     คน 

ตําแหนงในกองชาง    2     คน 

ตําแหนงในกองการศึกษา    6     คน 

ตําแหนงในกองสาธารณสุขฯ   ๑     คน 

 (2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

  ปริญญาโท     4     คน 

ปริญญาตรี             16    คน 

อาชีวศึกษา     ๕     คน   

มัธยมศึกษา     ๑     คน 

  ประถมศึกษา     ๑     คน    

   (3)  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

รายได ปงบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 2558 2559 

รายไดที่องคการบริหารสวน

ตําบลจัดเก็บเอง 

1,494,489.36     ๑,๑๗๓,๒๕๘.๓๒     1,207,015.08 1,107,399.73 

รายไดที่สวนราชการตางๆ

จัดเก็บให 

19,306,300.08     ๑๘,๐๔๔,๙๒๘.๗๑     19,299,034.42 20,843,423.47 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,607,347.00     ๑๒,๓๖๔,๓๘๓ 7,599,597 5,355,543 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,127,401.00     ๑๓,๕๕๕,๗๒๔      19,923,685 19,419,685 

รวม 43,535,537.44  ๔๕,๑๓๘,๒๙4.๐๓  48,029,331.50 46,726,051.20 

 

ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ 

 มีทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  มะพราว 

 มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทรงไทย โฮมสเตย 

 มีการรวมกลุมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดภูมิปญญาชาวบานที่สามารถพัฒนาตอไป

เปนรูปแบบอื่นได 



 

โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปลายโพงพาง 

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปลาย

โพงพาง 

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปลายโพงพาง 

(รวม 18 คน หมูบานละ 2 คน 
จํานวน 9 หมูบาน) 

เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปลายโพงพาง 

(จํานวน 1 คน) 

นายกองคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

(จํานวน 2 คน) 

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปลาย

โพงพาง 



 

ปลัด องคการบริหารสวนตําบลปลาย
โพงพาง 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปลาย
โพงพาง 

สํานักงานปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ตน) 

 งานบริหารทั่วไป 

 งานนโยบายและแผน 

 งานกฎหมายและคดี 
 งานปองกันและบรรเทา 

      สาธารณภัย 

 งานสวัสดิการและพัฒนา      

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ตน) 
 งานการเงิน 

 งานบัญชี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
 งานทะเบียนทรัพยสินและ  
      พัสด ุ

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับ
ตน) 

 งานกอสราง 

 งานออกแบบและ
ควบคุม  
     อาคาร 

 งานประสาน
สาธารณูปโภค 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน ) 
 งานบริหารการศึกษา 
 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และ 

     วัฒนธรรม 

 งานกิจการโรงเรียน 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ
ตน) 

 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 งานสงเสริมสุขภาพและ   
      สาธารณสุข 

 งานรักษาความสะอาด 

 งานควบคุมและจัดการคุณภาพ   
      สิ่งแวดลอม 

โครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปลาย
โพงพาง 



 

ตารางแสดงขอมูลพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

สวนราชการ จํานวนที่มีอยู ระดับตําแหนง 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ๑ กลาง 

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น)                                             ๑ ตน 

สํานักงานปลัด 

หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ๑ ตน 

นิติกร - ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

นักพัฒนาชุมชน ๑ ชํานาญการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๑ ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล ๑ ปฏิบัติการ 

เจาพนักงานธุรการ ๑ ปฏิบัติงาน 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ชํานาญงาน 

พนักงานจาง   

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ - 

พนักงานขับรถยนตสวนกลาง ๑ - 

แมบาน (นักการ) ๑ - 

กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 1 ตน 

นักวิชาการเงินและบัญชี - ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ปฏิบัติงาน 

เจาพนักงานพัสดุ ๑ ปฏิบัติงาน 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได - ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

ลูกจางประจํา   

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๑ - 

พนักงานจาง   

ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๑ - 

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ๑ - 

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ๑ - 

 
 
 
 
 



 

สวนราชการ จํานวนที่มีอยู ระดับตําแหนง 

สวนโยธา 

ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) 1 ตน 

นายชางโยธา - ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

พนักงานจาง   

ผูชวยนายชางโยธา - - 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) ๑ - 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) - ตน 

นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

ครูผูดูแลเด็ก ๔ ครูผูชวย 

พนักงานจาง   

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๒ - 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข) - ตน 

นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

พนักงานจาง   

พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ ๑ - 

* ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 1.1 สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

ตารางแสดงรายรับขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

รายรับจริง ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 

รายไดจัดเก็บ     
หมวดภาษีอาการ 363,901.78 346,292.20 523,480.92 - 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 328,094.62 366,205 222,250 - 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 412,867.52 323,999.88 338,661.81 - 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย - - - - 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 66,920 178,368 23,007 - 
หมวดรายไดจากทุน - - - - 

รวมรายไดจัดเก็บ 1,171,783.92 1,214,865.08 1,107,399.73 - 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 
อปท.     

หมวดภาษีจัดสรร 18,046,403.11 19,291,184.42 20,843,423.47 - 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บ 

แลวจัดสรรใหอปท. 18,046,403.11 19,291,184.42 20,843,423.47 - 
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.     

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,364,383 7,847,234 5,355,543 - 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. 12,364,383 7,847,234 5,355,543 - 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 13,555,724 19,676,048 19,419,685 - 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 13,555,724 19,676,048 19,419,685 - 
รวม 45,138,294.03 48,029,331.50 46,726,051.20 - 

 
 
 
 

 

 



 

ตารางแสดงรายจายขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

รายจายจริง ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 

1. รายจายงบกลาง 958,649.50 600,394.00 445,335 - 

2. งบบุคลากร 6,922,384.27 7,463,251.00 7,093,927 - 

    2.1 ประเภทเงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,398,320.00 2,398,320.00 2,317,800 - 

    2.2 ประเภทเงินเดือน(ฝายประจํา) 4,524,064.27 5,064,931.00 4,776,127 - 

3. งบดําเนินการ 5,524,844.69 6,893,042.88 5,364,550.01 - 

    3.1 ประเภทคาตอบแทน 924,448.00 1,456,546.50 119,740.50 - 

    3.2 ประเภทคาใชสอย 1,877,849.72 2,494,796.24 2,439,688.89 - 

    3.3 ประเภทคาวัสดุ 2,505,066.82 2,704,773.00 2,545,101.71 - 

    3.4 หมวดคาสาธารณูปโภค 217,480.15 236,927.14 260,018.91 - 

4. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 2,684,050.00 2,911,927.00 818,161.20 - 

    4.1 ประเภทคาครุภัณฑ 684,050.00 495,000.00 572,161.20 - 

    4.2 ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,000,000.00 2,416,927.00 246,000 - 

5. หมวดเงินอุดหนุน 3,973,120.00 3,955,060.00 3,668,950 - 

6. หมวดรายจายอื่น 
 

15,000.00 20,000  - 

รวม 20,078,048.46 21,848,674.88 17,390,923.21 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

ตารางที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557, 2558 

ยทุธศาสตร 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2557 2558 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการ 

ที่เสร็จ 

รอยละ จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการ 

ที่เสร็จ 

รอยละ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  32 15 46.8 37 16 43.2 
2. ดานเศรษฐกิจ 7 5 77.4 7 5 71.4 
3. ดานการศึกษา 18 13 72.2 18 12 66.7 
4. ดานการสาธารณสุข 18 12 66.6 17 14 82.4 
5. ดานการเมืองการปกครอง 9 9 100 9 8 88.9 
6. ดานศิลปวัฒนธรรม 3 3 100 3 3 100 
7. ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม 21 16 76.1 20 14 70 
8. ดานสิ่งแวดลอม 6 4 66.6 6 5 83.3 

รวม 114 77 67.54 117 77 65.8 

ตารางที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2559, 2560 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2559 2560 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการ 

ที่เสร็จ 

รอยละ จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการ 

ที่เสร็จ 

รอยละ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  39 20 51.3 36 - - 
2. ดานเศรษฐกิจ 9 7 77.8 8 - - 
3. ดานการศึกษา 20 12 60.0 29 - - 
4. ดานการสาธารณสุข 17 9 52.9 16 - - 
5. ดานการเมืองการปกครอง 9 9 100 10 - - 
6. ดานศิลปวัฒนธรรม 4 4 100 4 - - 
7. ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม 21 13 61.9 19 - - 
8. ดานสิ่งแวดลอม 8 6 75.0 11 - - 

รวม 127 79 62.2 133 - - 
 



 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง ไดดําเนินการ
โครงการกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นของแตละปงบประมาณ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการกําหนดโครงการไวตามแผน 114 โครงการ สามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จจํานวน 77 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.54  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการกําหนดโครงการไวตามแผน 117 โครงการ สามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จจํานวน 77 โครงการ คิดเปนรอยละ 65.8 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการกําหนดโครงการไวตามแผน 127 โครงการ สามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จจํานวน 79 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558 -2559) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปตอจากนี้ไป เพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติ
พจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง        
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน     
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม   
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ 
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการ
ผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทาใหการพัฒนาในชวง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอม 
นาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) 
การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู 
รวมกันอยางมีความสุขโดยมีการกําหนดยุทธศาสตรไวดังนี้ 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย      
 2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม     
 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได อยางยั่งยืน    
 4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา อยางยั่งยืน    
 5. ดานความมั่นคง         



 

 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ      
 7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส     
 8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม      
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ      
 10. การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

 

1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (พ.ศ.2557 - 2560) 

 วิสัยทัศน   “ฐานเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทองเที่ยว” 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 

  กลยุทธที่ 1.1 บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหคงความอุดมสมบูรณ 

  กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินคาดานการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มศักยภาพทางการคา การทองเที่ยวและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ 

  กลยุทธที่ 2.2 สรางความสัมพันธทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  กลยุทธที่ 3.1 ปองกันการกัดเซาะชายฝง 

  กลยุทธที่ 3.2 บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศนจังหวัดสมุทรสงคราม  
“เมืองแหงวิถีชีวิต 3 น้ําอยางยั่งยืน แหลงอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง” 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตรที่  1 :  สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
วัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผูสูงอายุใหมีความ

มั่นคงเขมแข็ง สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 4 :  สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 5 : สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 

 



 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 

1. การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

1.1 พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค     

      สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา  

      โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา 

1.3 จดัทําผังเมืองและผังเมืองรวม 

1.4 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภคและเพื่อการเกษตร 

 

2. การพัฒนาดานสาธารณสขุ  

การสงเสริมคุณภาพชีวิต  

การศึกษา ศาสนา ศิลปะ  

การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมลูฐานยกระดบัการบริการ 

     ทางการแพทย เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคมุโรคติดตอ      

     และโรคไมติดตอ 

2.2 สงเสริมสนับสนุนการมสีวนรวมเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การกฬีา   

     นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาสและ 

     ปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี  

      ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูตดิเชื้อเอดส 

2.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของ   

      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานยิมหลัก 12 ประการ 

2.5 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายใตกรอบ 

      แนวคิดคานิยมหลัก 12 ประการ 

2.6 สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศาสนา ศลิปะ  

      วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง 

      และยั่งยนื ในการเปนประชาคมอาเซียน 

2.7 สงเสริมการใชและการอนรุักษภาษาทองถ่ินการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

      ควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม  

      ประเพณีเพื่อนบานในการเปนประชาคมอาเซียน 

 

3. การพัฒนาดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ

เรียบรอย 

3.1 สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกันและใหความรูดานบรรเทา 

      สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภยัในชีวิตและ 

      ทรัพยสินของประชาชน 

3.2 สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพตดิ ตลอดจนการฟนฟู 

      ผูติดยาเสพติด 

3.3 สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอน 

      วัยอันควรและสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 

3.4 สงเสริมสนับสนุนจดัระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ 

 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 

4. การพัฒนาและการสงเสริม

เกษตรกรรม การลงทุน  

พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

4.1 สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยว 

      เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม และปลูกจติสํานึกใหรักถิ่นเกิด 

4.2 สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานทองเที่ยว 

4.3 สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนา 

      ตอยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม   

      อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ 

      ประชาชน และสงเสรมิทักษะความรูในการเปนประชาคมอาเซยีน 

4.4 สงเสริมและสนบัสนุนพัฒนาตอยอดการผลติ และจําหนายผลติภัณฑเกษตร  

     และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม 

     ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกบัเกษตรกร 

     ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

4.5 คุมครองสงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูใชแรงงานและผูประกอบการ 

4.6 สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหาร 

      การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในการปฏิบตัิโดยยึดหลกัปรัชญา 

      เศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

5.1 สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สเีขียวและอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดลอม 

5.2 บริหารจัดการขยะมลูฝอย สิง่ปฏิกูล และน้าํเสยีทั้งทางบกและทางน้ํา 

5.3 บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนเิวศน 3 น้ํา 

5.4 เสรมิสรางการปองกัน การกดัเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล 

 

6. การพัฒนาดานการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

6.1 เทดิทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความสมานฉันทของประชาชน 

      ในการพัฒนาทองถ่ิน 

6.3 พัฒนาความรูความเขาใจและการมสีวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 

      การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

6.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมลูขาวสาร 

6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา 

      หนวยงานและบุคลากรทุกรปูแบบ 

6.6 กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏบิัติงาน บํารุงรักษา/จดัหาวสัดุ อุปกรณ 

      เครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.7 พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลัก 

      ของคนไทย 12 ประการ 

6.8 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกันปญหา 

      คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 



 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน 

 “คมนาคมกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเฟองฟู เชิดชูประชาธิปไตย สุขใจการทองเที่ยว” 

2.2 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ

กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ด ี

2.3 เปาประสงค 
1. ระบบโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง การระบายน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ได

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสาธารณสุขการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสนับสนุนและสงเสริม  
3. สังคมมีความปลอดภัย หางไกลยาเสพติด ประชาชนรักและสมัครสมานสามัคคีกันภายใต

นิติรัฐ 
4. การประกอบอาชีพไดรับการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม และมีการ

สนับสนุนสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา และอนุรักษไวใหมีสภาพสมบูรณ 
6. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ไดรับการเทิดทูนและปกปองใหคงอยูกับประเทศไทยตลอดไป 
7. การบริหารจัดการหนวยงานและบุคลากรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหการบริหารงาน

และการปฏิบัติหนาที่บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานและการบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
2. จํานวนเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
3. จํานวนทอระบายน้ําเพิ่มขึ้น การระบายน้ําสะดวกน้ําไมทวมขัง 
4. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับบริการระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้น 
5. การระบาดของโรคติดตอและโรคไมติดตอในพื้นที่ลดลง 
6. มีการจัดโครงการดานการสาธารณสุขการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิ่นทุกป 
7. สถิติอาชญากรรมและปญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง และประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 



 

8. รายไดเฉลี่ยตอปของประชาชนเพิ่มขึ้น 
9. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวทุกป 
10. ปญหาการรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลดลง 
11. ปริมาณขยะตกคางในพ้ืนที่ลดลง 
12. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกป 
13. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสถาบันสําคัญทุกป 
14. จํานวนของประชาชนที่เขามามีสวนรวมคิด รวมทํารวมแกไขปญหาของทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 
2.5 คาเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพางมีการกําหนดคาเปาหมายของความสําเร็จตามยุทธศาสตร
ตางๆ โดยวัดจากตัวชี้วัดที่กําหนด ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวจะมีความสอดคลองกับแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป 2564 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
บริหารงานและการบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลปลายโพงพาง 
 

2 4 6 8 รอยละของความพึง
พอใจที่เพิ่มขึ้น 

จํานวนเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิม่ขึ้น 
 

1 2 3 4 จํานวนถนนที่ได
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

จํานวนทอระบายน้ําเพิ่มขึ้น การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมทวมขัง 
 

1 2 3 4 จํานวนทอระบาย
น้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

จํานวนครัวเรือนทีไ่ดรบับริการระบบ
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 

3 6 9 12 จํานวนครัวเรือน
เขาถึงบริการ
เพิ่มขึ้น 

การระบาดของโรคติดตอและโรคไมติดตอใน
พื้นท่ีลดลง 
 

5 10 15 20 รอยละของการลด
การระบาดของโรค 

มีการจัดโครงการดานการสาธารณสุขการศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินทุกป 
 

5 10 15 20 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 

สถิติอาชญากรรมและปญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ลดลง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

5 10 15 20 รอยละของสถิติที่
ลดลงในพื้นที่ 

รายไดเฉลี่ยตอปของประชาชนเพิม่ขึ้น 5 10 15 20 รอยละของรายได
เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น 

มีการจัดกจิกรรม/โครงการดานเกษตรกรรม
และพาณิชยกรรมและการทองเทีย่วทุกป 

5 10 15 20 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 



 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป 2564 

ปญหาการรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมลดลง 

5 10 15 20 รอยละของการ
รองเรียนท่ีลดลงใน
พื้นที่ 

ปริมาณขยะตกคางในพื้นที่ลดลง 
 

5 10 15 20 รอยละของปริมาณ
ขยะที่ลดลง 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกป 

5 10 15 20 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 

มีการจัดกจิกรรม/โครงการดานการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและสถาบันสําคัญทุกป 
 

2 4 6 8 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 

จํานวนของประชาชนที่เขามามีสวนรวมคิด 
รวมทํารวมแกไขปญหาของทองถ่ินเพิ่มขึ้น 
 

5 10 15 20 รอยละของจํานวน
ประชากรที่เขารวม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

 

  
2.6 กลยุทธ 

  1. สงเสริมระบบคมนาคมขนสง การระบายน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ใหมีมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ 
  2. สงเสริมการสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. สงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหาสังคม การ
บังคับใชกฎหมาย เพื่อความเปนระเบียบของชุมชน/สังคม และความสงบเรียบรอย 
  4. สงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ในรูปแบบตางๆ โดยยึดหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ําเสียในพื้นที่อยางยั่งยืน 
  6. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การบริหารจัดการหนวยงานและการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงานและการปฏิบัติหนาที่บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 

 
     

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

     
 

      
 

  
  

 
 

     

     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 
     

 
สนับสนุน

ความสําเร็จ    
 

  
  

 
 

  สอดคลอง  

    แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด     

      
 

  
 

 
 
 
 

    

   
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตจังหวัด 
   

      
 

  
 

 
 
 
 

    

  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  

 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมนั้น องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพางไดกําหนด

ยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองกับแผนระดับตางๆ ในสองแนวทาง กลาวคือ ใชยุทธศาสตรในระดับสูงขึ้นไป
เปนกรอบในการกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง และเมื่อองคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพางมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรตางๆ ผลที่ไดรับจะเปนการสนับสนุนความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรระดับสูงขึ้นไป 

 

 

 



 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพางไดสรุปปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผล

ตอการพัฒนา การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใช

หลักการ SWOT Analysis ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths), จุดออน(Weaknesses), โอกาส 

(Opportunities), อุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) 

1. เปนตําบลทีม่ีพ้ืนที่ขนาดใหญและมีประชากรจํานวนมาก 

2. สภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ เปนพื้นที่น้ําจืดเหมาะสําหรับทําการเกษตร 

  3. อาชีพการทํามะพราว เปนอาชีพหลักของตําบลที่สามารถสรางรายไดจํานวนมาก 

4. เสนทางการเดินทางมายังตําบลปลายโพงพางมีความสะดวก มีถนนทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3093 สายสมุทรสงคราม-ปากทอ ตัดผาน 

  5. มีความพรอมดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  6. มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

7. มีกลุมอาชีพหลากหลาย การประกอบอาชีพมาก จะสามารถจัดเก็บภาษีไดมาก 

การวิเคราะหจุดออน (Weaknesses) 

  1. เปนพื้นที่ไหลผานของน้ําจากจังหวัดราชบุรีเสี่ยงตอการเกิดปญหาน้ําเนาเสีย 

2. ไมสามารถบริหารจัดการน้ําไดเอง 

๓. บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 

๔. ไมมีปอมตํารวจในพื้นที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบรอย 

๕. ระดับการศึกษาในพื้นที่ถูกจํากัด มีถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น 

๖. งบประมาณที่มไีมเพียงพอตอการพัฒนา 

๗. อาคารที่ทําการ อบต. คับแคบ ไมสามารถรองรับบริการประชาชนไดเต็มที ่

8. เสนทางการคมนาคมภายในตําบล ยังไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 

การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) 

1. ระยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯ เปนทางสายหลักท่ีจะเดินทางไป อ.ปากทอ จ.ราชบุรีและ 

เปนทางผานสูประตูแดนใต 

2. การขยายตลาดการคาและการลงทุน 

3. มีวัดอยูใกลชิดชุมชนเปนสถานที่พัฒนาจิตใจ 

4. พื้นที่ตั้งอยูในอําเภออัมพวา ซึ่งสามารถนําความมีชื่อเสียงของอัมพวามาเปนจุดขายใหกับ 

ผลิตภัณฑ สินคา และบริการตางๆได 

5. การสงเสริมสินคา otop ในตําบล 

6. ธุรกิจดานการทองเที่ยว ทําใหองคกรมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพ่ือการพัฒนาเพิ่มขึ้น 



 

การวิเคราะหอุปสรรค/ขอจํากัด (Threats) 

  1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร 

2. การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรม 

๓. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 

๔. มีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดมลภาวะทางน้ําเนื่องจากการปลอยน้ําเสียโรงงานจากพื้นที่ตนน้ํา 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพภายนอกที่เกี่ยวของ 

  จากสถานการณสังคมโลกในปจจุบัน ที่สังคมกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย เศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงอยาง

สัมพันธ  ทุกระดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ตลอดทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ทําใหองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพางตองมีการปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ใหมีความ

เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

 



 

แบบ ยท.01 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง พ.ศ.2561 - 2564 

ดานความ 
มั่นคง 

ดานการสราง 
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การพัฒนา 
และเสริมสราง 
ศักยภาพคน 

ดานการสราง
การเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ดานการสราง 
โอกาสความ

เสมอภาคและ
เทาเทียมกันทาง

สังคม 

ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร 
ชาติ 20 ป 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ดานความ 
มั่นคง 

 

การเสริมสราง 
และพัฒนา 
ศักยภาพทุน 

มนุษย 

 

การเสริมความ 
เปนธรรมลด 

ความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 

การสรางความ 
เข็มแข็งทาง 

เศรษฐกิจและ 
แขงขันได 
อยางยั่งยืน 

การเติมโตที่เปน
มิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

และธรรมาภบิาล
ในภาครัฐ 

 

การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 
 

 
ยุทธศาสตร 

อบต. 

 

แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

การสรางตนทุน
ทางทรัพยากร
เพื่อการลงทุน 

สรางความ
เชื่อมโยงของการ
ทองเที่ยวและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

การอนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและผูสูงอายุ
ใหมีความมั่นคงเขมแข็งสามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

สรางเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสินคาเกษตร

และประมง 

สรางเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวน

รวมทุกภาคสวน 

สงเสริมและพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต

อยางยั่งยืน 

สรางเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

การพัฒนา 
ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนาดานสาธารณสุข การ
สงเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา

ความสงบเรียบรอย 

การพัฒนาและการ
สงเสริมเกษตรกรรม  

การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การพัฒนาดาน
การบริหาร

กิจการบานเมือง
และสังคมที่ด ี

การพัฒนา 
ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนาดานสาธารณสุข การ
สงเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา

ความสงบเรียบรอย 

การพัฒนาและการ
สงเสริมเกษตรกรรม  

การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การพัฒนาดาน
การบริหาร

กิจการบานเมือง
และสังคมที่ด ี

บริหาร 
ทั่วไป 

การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน 

สรางความ
เข็มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สาธารณสุข แผนงบ
กลาง 

การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา 

เคหะ 
และ 

ชุมชน 

การศึกษา สังคม 
สงเคราะห 
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แบบ ยท.02 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map) 

 

  

วิสัยทัศน 
“คมนาคมกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเฟองฟู  

เชิดชูประชาธิปไตย สุขใจการทองเที่ยว” 

 
 
ยุทธศาสตร 

 
 
 
 

 
เปาประสงค 

 
คาเปาหมาย 

การพัฒนา 
ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนาดานสาธารณสุข  
การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี    

ภูมิปญญาทองถิ่น 

การพัฒนา 
ดานการจัด

ระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา

ความสงบ
เรียบรอย 

การพัฒนาและ
การสงเสริม

เกษตรกรรม การ
ลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

การพัฒนา 
ดานการบริหาร
กิจการบานเมือง 
และสังคมที่ด ี

ระบบโครงสราง
พื้นฐาน  

การคมนาคม
ขนสง  

การระบายน้ําและ
สาธารณูปโภค

ตางๆ ได
มาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุม 

ทั่วทั้งพื้นที ่

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
การสาธารณสุข 
การศึกษา ศิลปะ 

การกีฬา 
วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ไดรับการ
สนับสนุนและ

สงเสริม 

สังคมมีความ
ปลอดภัยหางไกล

ยาเสพติด 
ประชาชนรักและ

สมัครสมาน
สามัคคีกัน 

ภายใตนิติรัฐ 

การประกอบ
อาชีพไดรับการ

พัฒนา 
ทั้งในดาน

เกษตรกรรมและ
พาณิชยกรรมและ 
มีการสนับสนุน

สงเสริม 
การทองเที่ยว 
อยางยั่งยืน 

สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการแขงขัน
ภายใตหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดรับ
การดูแลรักษา 
และอนุรักษไว 

ใหมีสภาพ
สมบูรณ 

การปกครอง 
ในระบอบ

ประชาธิปไตย 
อันมี

พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
และสถาบันชาติ 

ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
ไดรับการเทิดทูน
และปกปองใหคง
อยูกับประเทศ
ไทยตลอดไป 

การบริหารจัดการ
หนวยงานและ
บุคลากรมีการ
พัฒนาอยาง

ตอเนื่องทําใหการ
บริหารงานและ
การปฏิบัตหินาที่

บรรลุ
วัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  
โดยมุงเนนการมี

สวนรวมของ
ประชาชน 

วัดจากจํานวน 
ที่เพิ่มขึ้น 

ตามตัวชี้วัด 
ที่กําหนด 

วัดจากรอยละ 
ที่ลดลง 

ตามตัวชี้วัด 
ที่กําหนด 

วัดจาก 
จํานวนครั้ง 
อยางนอย 
ตามตัวชี้วัด 
ที่กําหนด 

วัดจากรอยละ 
ที่เพิ่มขึ้น 

ตามตัวชี้วัด 
ที่กําหนด 

วัดจากรอยละ 
ของความ 

พึงพอใจที่เพิ่มขึ้น
ตามตัวชี้วัด 
ที่กําหนด 
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แบบ ยท.02 

 
คาเปาหมาย 

วัดจากจํานวน 
ที่เพิ่มขึ้น 

 

วัดจากรอยละ 
ที่เพิ่มขึ้น 

 

วัดจากรอยละ 
ของความ 

พึงพอใจที่เพิ่มขึ้น 
 

วัดจาก 
จํานวนครั้ง 
อยางนอย 

 

วัดจากรอยละ 
ที่ลดลง 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ 

สงเสริม 
ระบบคมนาคม

ขนสง  
การระบายน้ํา 

และสาธารณูปโภค
ตางๆ ใหมี
มาตรฐาน
ครอบคลุม 
ทั่วทั้งพื้นที ่

สงเสริม 
การสาธารณสุข 
การศึกษา ศิลปะ 

การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

สงเสริม 
ดานความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

การปองกันและ
แกไขปญหาสังคม 

การบังคับใช 
กฎหมายเพื่อความ
เปนระเบียบของ

ชุมชน/สังคม  
และความสงบ

เรียบรอย 

สงเสริม 
เกษตรกรรม  
การลงทุน  

พาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 
ในรูปแบบตางๆ 

โดยยึดหลกั 
ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริม 
การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
การกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏกิูล  

และน้ําเสียในพื้นที่
อยางยั่งยืน 

สงเสริม 
การมีสวนรวม 
ของประชาชน

เกี่ยวกบัการเมือง
การปกครอง 
ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

การบริหารจัดการ
หนวยงานและการ
พัฒนาบุคลากร 
อยางตอเนื่อง 
เพื่อใหการ

บริหารงานและ 
การปฏิบัตหินาที่

บรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานอยาง

มีประสิทธิภาพ  
โดยมุงเนนการมี

สวนรวมของ
ประชาชน 

 
แผนงาน 

บริหาร 
ทั่วไป 

การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน 

สรางความ
เข็มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ 

สาธารณสุข 
 

แผน 
งบกลาง 

การเกษตร อุตสาหกรรม
และการโยธา 

เคหะ 
และ 

ชุมชน 

การศึกษา สังคม 
สงเคราะห 
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 แบบ ยท.03 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนาของ

เปาหมาย 
กลยุทธ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยสนับสนุน 
61 62 63 64 

สรางเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
ผูสูงอายใุหมีความ
มั่นคงเขมแข็ง 
สามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

ระบบโครงสรางพื้นฐาน การ
คมนาคมขนสง การระบาย
น้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ 
ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที ่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
การบริหารงานและ
การบริการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

2 4 6 8 รอยละของความพึง
พอใจที่เพิ่มข้ึน 

สงเสริมระบบคมนาคม
ขนสง การระบายน้ํา 
และสาธารณูปโภค
ตางๆ ใหมีมาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ 

โครงการดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

กองชาง อบจ.สส. 
แขวงการทางฯ 

ทางหลวงชนบทฯ 
โยธาธิการและผัง

เมือง 

จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

1 2 3 4 จํานวนถนนที่ได
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

จํานวนทอระบายน้ํา
เพิ่มข้ึน การระบาย
น้ําสะดวก น้ําไม
ทวมขัง 

1 2 3 4 จํานวนทอระบายน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น 

จํานวนครัวเรือนที่
ไดรับบริการระบบ
สาธารณูปโภค
เพิ่มข้ึน 

3 6 9 12 จํานวนครัวเรือน
เขาถึงบริการเพิ่มขึ้น 

สรางเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
ผูสูงอายใุหมีความ
มั่นคงเขมแข็ง 
สามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การพัฒนาดาน
สาธารณสุข  
การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

การพัฒนาดาน
สาธารณสุข  
การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การสาธารณสุข การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไดรับการสนับสนุนและ
สงเสริม 

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
การบริหารงานและ
การบริการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

2 4 6 8 รอยละของความพึง
พอใจที่เพิ่มข้ึน 

สงเสริมการสาธารณสุข 
การศึกษา ศิลปะ  
การกีฬา วัฒนธรรรม
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการดาน
สาธารณสุข การ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม
ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กองการศึกษา 
 กองสาธารณสุข

สํานักปลัด 
 

กรมสงเสริมฯ 
สาธารณสุขฯ 
พัฒนาสังคมฯ 

การระบาดของ
โรคติดตอและโรคไม
ติดตอในพื้นที่ลดลง 

5 10 15 20 รอยละของการลด
การระบาดของโรค 

มีการจัดโครงการ
ดานการสาธารณสุข 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินทุกป 

5 10 15 20 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนาของ

เปาหมาย 
กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยสนับสนุน 
61 62 63 64 

สรางเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
ผูสูงอายใุหมีความ
มั่นคงเขมแข็ง 
สามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

สังคมมคีวามปลอดภัย 
หางไกลยาเสพติด 
ประชาชนรักและสมัคร
สมานสามัคคีกันภายใต 
นิติรัฐ 

ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการ
บริหารงานและการบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

2 4 6 8 รอยละของความพึง
พอใจที่เพิ่มข้ึน 

สงเสริมดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปองกัน
และแกไขปญหาสังคม 
การบังคับใชกฎหมาย 
เพื่อความเปนระเบียบ
ของชุมชน/สังคม และ
ความสงบเรียบรอย 

โครงการดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา
ความสงบเรียบรอย 

สํานักปลัด 
 

ปองกันจังหวัดฯ 
อําเภอ 

พัฒนาสังคมฯ 
กรมสงเสริมฯ 

สถิติอาชญากรรมและ
ปญหายาเสพติดในพื้นที่
ลดลง และประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

5 10 15 20 รอยละของสถิติที่
ลดลงในพื้นที่ 

สงเสริมและพัฒนาให
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับวิถีชีวิต
อยางยั่งยืน 
 
สรางเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสินคาเกษตร
และประมง 

การพัฒนาและการ
สงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน  
พาณิชยกรรมและ 
การทองเที่ยว 

การพัฒนาและการ
สงเสริมเกษตรกรรม  
การลงทนุ  พาณชิยกรรม 
และการทองเที่ยว 

การประกอบอาชีพไดรับ
การพัฒนาทั้งในดาน
เกษตรกรรมและพาณิชย 
กรรม และมีการสนับสนุน
สงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการ
บริหารงานและการบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

2 4 6 8 รอยละของความพึง
พอใจที่เพิ่มข้ึน 

สงเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ทองเที่ยว ในรูปแบบ
ตางๆ โดยยึดหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา
ความสงบเรียบรอย 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

เกษตรอําเภอฯ 

รายไดเฉลี่ยตอปของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 รอยละของรายได
เฉลี่ยที่เพิ่มข้ึน 

มีการจัดกิจกรรม/
โครงการดานเกษตรกรรม 
และพาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยวทกุป 

5 10 15 20 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 

สรางเสริม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
มีสวนรวมทุกภาคสวน 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการดูแล
รักษา และอนุรักษไวใหมี
สภาพสมบูรณ 

ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการ
บริหารงานและการบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 

2 4 6 8 รอยละของความพึง
พอใจที่เพิ่มข้ึน 

สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสียใน
พื้นที่อยางยั่งยืน 

โครงการดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

กองสาธารณสุข 
กองชาง 

สาธารณสุขฯ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมฯ 
 

ปญหาการรองเรียนดาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมลดลง 

5 10 15 20 รอยละของการ
รองเรียนที่ลดลงใน
พื้นที่ 

ปริมาณขยะตกคางใน
พื้นที่ลดลง 

5 10 15 20 รอยละของปริมาณ
ขยะที่ลดลง 

มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทุกป 

5 10 15 20 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 
กลยุทธ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยสนับสนุน 
61 62 63 64 

สรางเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคม
โลก 

การพัฒนาดานการ
บริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี 

การพัฒนาดานการ
บริหารกิจการบานเมือง 
และสังคมที่ดี 

การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
ไดรับการเทิดทูนและปกปอง
ใหคงอยูกับประเทศไทย
ตลอดไป 
 
การบริหารจัดการหนวยงาน
และบุคลากรมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทําใหการ
บริหารงานและการปฏิบัติ
หนาที่บรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการ
มีสวนรวมของประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม/
โครงการดานการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและ
สถาบันสําคัญทุกป 
 

2 4 6 8 จํานวนครั้งอยาง
นอยของการจัด
กิจกรรม 

สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข การบริหาร
จัดการหนวยงานและการ
พัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการ
บริหารงานและการปฏิบัติ
หนาที่บรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงเนน
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

โครงการดานการ
บริหารกิจการ
บานเมือง และ
สังคมที่ดี 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

- 

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
การบริหารงานและ
การบริการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง 
 

2 4 6 8 รอยละของความ
พึงพอใจที่เพิ่มขึ้น 

จํานวนของ
ประชาชนที่เขามามี
สวนรวมคิด รวมทํา
รวมแกไขปญหาของ
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน 
 

5 10 15 20 ร อ ย ล ะ ข อ ง
จํานวนประชากร
ที่เขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ึน 
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สวนที่ 4 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ดานเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง - อบจ.สส. 
- ทางหลวงฯ 
- แขวงการทาง 
- โยธาธิการฯ 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง - การไฟฟาฯ 
- การประปาฯ 

2 การพัฒนาดานสาธารณสุข  
การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห 
- แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

- กรมสงเสริมฯ 
- สาธารณสุขฯ 
- พัฒนาสังคมฯ 

ดานการ
ดําเนินงานอืน่ 

- แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 
 

 

3 การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สงัคม การ
รักษาความสงบเรียบรอย 

ดานบริหารทั่วไป - แผนงานการรักษาความ
สงบภายในฯ 

สํานักปลัด 
 

- ปองกัน จว.ฯ 
- อําเภอ 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 
 

- อําเภอ 
- พัฒนาสังคมฯ 

ดานการ
ดําเนินงานอืน่ 

- แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 
 

- กรมสงเสริมฯ 
 

4 การพัฒนาและการสงเสรมิ
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเทีย่ว 

ดานเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
 

- เกษตรอําเภอ 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา  

5 การพัฒนาดานการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุข 
 

- สาธารณสุขฯ 
- ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมฯ 

 
6 การพัฒนาดานการบริหาร

กิจการบานเมือง และ
สังคมที่ดี 

ดานบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน 5 สวนราชการ 13 หนวยงาน 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

                    ยุทธศาสตร              ป 2561              ป 2562               ป 2563               ป 2564              รวม 4 ป 
  จํานวน 
 โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

   จํานวน 
  โครงการ 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

  จํานวน 
 โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

    จํานวน 
   โครงการ 

  งบประมาณ 
    (บาท) 

   จํานวน 
  โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

1.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
     26 
     10 
 

 
53,800,000 
 2,200,000 
 

 
     26 
     10 
 

 
53,800,000 
 2,200,000 
 

 
     26 
     10 
 

 
53,800,000 
 2,200,000 
 

 
     26 
     10 
 

 
53,800,000 
 2,200,000 
 

 
    104 
      40 

 
215,200,000 
    8,800,000 

รวม      36 56,000,000      36 56,000,000      36 56,000,000      36 56,000,000     144 224,000,000 
2. การพัฒนาดานสาธารณสุข  
การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา  
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถิ่น 
     2.1 แผนงานการศึกษา 
     2.2 แผนงานสาธารณสุข 
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
     2.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 
           และนันทนาการ 
     2.5 แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 
     20 
     11 
       3 
       9 
 
       2 

 
 
 
 
10,050,000 
 1,185,000 
    200,000 
    770,000 
 
    650,000 

 
 
 
 
     20 
     11 
       3 
       9 
 
       2 

 
 
 
 
10,050,000 
 1,185,000 
    200,000 
    770,000 
 
    650,000 

 
 
 
 
     20 
     11 
       3 
       9 
 
       2 

 
 
 
 
10,050,000 
 1,185,000 
    200,000 
    770,000 
 
    650,000 

 
 
 
 
     20 
     11 
       3 
       9 
 
       2 

 
 
 
 
10,050,000 
 1,185,000 
    200,000 
    770,000 
 
    650,000 

 
 
 
 
      80 
      44 
      12 
      36 
 
        8 

 
 
 
 
 40,200,000 
   4,740,000 
     800,000 
  3,080,000 
 
  2,600,000 

รวม      45 12,855,000      45 12,855,000      45 12,855,000      45 12,855,000     180  51,420,000 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

                    ยุทธศาสตร              ป 2561              ป 2562               ป 2563               ป 2564              รวม 4 ป 
  จํานวน 
 โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

   จํานวน 
  โครงการ 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

  จํานวน 
 โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

    จํานวน 
   โครงการ 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

   จํานวน 
  โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

3.  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/ 

สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย 

     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายในฯ 

     3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     3.3 แผนงานงบกลาง 

 

 

 

      5 

      8 

      4 

 

 

    270,000 

    830,000 

14,848,000 

 

 

      5 

      8 

      4 

 

 

    270,000 

    830,000 

15,587,200 

 

 

      5 

      8 

      4 

 

 

    270,000 

    830,000 

16,326,400 

 

 

      5 

      8 

      4 

 

 

    270,000 

    830,000 

17,065,600 

 

 

     20 

     32 

     16 

 

 

   1,080,000 

   3,320,000 

 63,827,200 

รวม      17 15,948,000      17 16,687,200      17 17,426,400      17 18,165,600      68 68,227,200 

4. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม  

การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

     4.1 แผนงานการเกษตร 

     4.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

           และนันทนาการ 

 
      

 

 

      5 

      3 

 

 

  300,000 

    90,000 

 

 

      5 

      3 

 

 

  300,000 

    90,000 

 

 

      5 

      3 

 

 

  300,000 

    90,000 

 

 

      5 

      3 

 

 

  300,000 

    90,000 

 

 

     20 

     12 

 

 

   1,200,000 

      360,000 

รวม       8  390,000       8  390,000       8  390,000       8  390,000      32    1,560,000 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

                    ยุทธศาสตร              ป 2561              ป 2562               ป 2563               ป 2564              รวม 4 ป 
  จํานวน 
 โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

   จํานวน 
  โครงการ 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

  จํานวน 
 โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

    จํานวน 
   โครงการ 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

   จํานวน 
  โครงการ 

  งบประมาณ 
     (บาท) 

5.  การพัฒนาดานการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน 

     5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

     10 

 

 

 

1,820,000 

 

 

 

     10 

 

 

 

1,820,000 

 

 

 

     10 

 

 

 

1,820,000 

 

 

 

     10 

 

 

 

1,820,000 

 

 

 

     40 

 

 

 

   7,280,000 

 

รวม      10 1,820,000      10 1,820,000      10 1,820,000      10 1,820,000      40    7,280,000 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

กิจการบานเมือง และสังคมที่ดี 

     4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

      

 

 

     11 

 

 

  950,000 

 

 

     11 

 

 

  950,000 

 

 

     11 

 

 

  950,000 

 

 

     11 

 

 

  950,000 

 

 

     44 

 

 

   3,800,000 

รวม      11   950,000      11   950,000      11   950,000      11   950,000      44    3,800,000 

รวมทั้งสิ้น    127 87,963,000    127 88,702,200    127 89,441,400     127 90,180,600     508 356,287,200 

 

 

 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สรางเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความมั่นคงเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 กอสรางอาคารสํานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบล 

เพื่อใหสามารถรองรับการ 
ใหบริการประชาชนไดอยาง 
เต็มที ่
 
 

กอสรางสํานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบล 
ปลายโพงพางหลังใหม 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

อาคารสํานักงาน 
ที่รองรับประชา 
ชนไดมากขึ้น 

สามารถรองรับการให 
บริการประชาชนไดอยาง 
เต็มที ่

 กองชาง 

2 กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรตี 
 

เพื่อใหประชาชนมีเสน 
ทางใชในการคมนาคม 
ไดสะดวกรวดเร็ว 
 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
ในตําบล หมูที่ 1 - 9 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

 กองชาง 

3 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีเสน 
ทางใชในการคมนาคม 
ไดสะดวกรวดเร็ว 
 

ซอมแซมผิวจราจร 
ทีช่ํารุด หมูที่ 1 - 9 
 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

4 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  
อบต.และอาคารเฉลิม 
พระเกียรต ิ
 
 

เพื่อใหสามารถรองรับการ 
ใหบริการประชาชนไดอยาง 
เต็มที ่

ซอมแซมอาคาร อบต. 
และอาคารเฉลมิ 
พระเกียรต ิ
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อาคารท่ี 
แข็งแรงสวยงาม 

มีสถานท่ีใหบริการ 
ประชาชนอยางทั่วถึง 

 กองชาง 

5 เสรมิผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีเสน 
ทางใชในการคมนาคม 
ไดสะดวกรวดเร็ว 
 
 

เสรมิผิวจราจรในตําบล 
หมูที่ 1 - 9 

900,000 900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

 กองชาง 

6 กอสรางถนนผิวจราจร 
หินคลุก 
 

เพื่อใหประชาชนมีเสน 
ทางใชในการคมนาคม 
ไดสะดวกรวดเร็ว 
 
 

กอสรางถนนผิวจราจร 
หินคลุกในตําบล 
หมูที่ 1 - 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

 กองชาง 

7 กอสรางสะพานทอ 
ลอดเหลี่ยม 

เพื่อใหประชาชนม ี
เสนทางการคมนาคม 
ขามลําคลอง 
 
 

กอสรางสะพานทอ 
ลอดเหลี่ยม หมูที่ 1 - 9  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีสะพาน 
และทางเดินเทาในการ 
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

8 ขุดลอกคูคลอง ลําประโดง 
สาธารณะ 
 

เพื่อเปนการรักษาลําคลอง 
ไมใหตื้นเขินและสามารถ 
ใชการได 
 
 

ลําคลองและลาํประโดง 
ที่ตื้นเขิน หมูที่ 1 - 9 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

จํานวนคูคลอง 
ไดรับการพัฒนา 
 

มีระบบการไหลเวยีน 
ของนํ้าที่ดี สามารถใช 
ประโยชนจากน้าํและ 
ลําคลองไดเต็มที ่

 กองชาง 

9 ซอมแซมทาน้ํา  
รพ.สต.วดัสี่แยก 

เพื่อใหประชาชนที่มารับ 
บริการ รพ.สต. มคีวาม 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 
 

ซอมแซมทาน้ํา  
รพ.สต.วดัสี่แยก หมูที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 
ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่มารับบริการ 
รพ.สต.มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 กองชาง 

10 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนมีเสน 
ทางใชในการคมนาคม 
ไดสะดวกรวดเร็ว 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมูที่ 1 - 9 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

 กองชาง 

11 ปรับปรุงซอมแซม 
ทอระบายน้ํา 

เพื่อใหมีระบบการระบายน้ํา
ทีด่ี ไมเกดิปญหาน้ําทวมขัง 
 
 
 

ซอมแซมทอระบายน้ํา 
ที่ชํารุด หมูที่ 1 - 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

12 กอสรางสะพานคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนม ี
เสนทางการคมนาคม 
ขามลําคลอง 
 
 

กอสรางสะพาน คสล. 
หมูที่ 1 - 9 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีสะพาน 
และทางเดินเทาในการ 
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

 กองชาง 

13 วางทอระบายน้ํา เพื่อใหมีระบบการระบายน้ํา
ทีด่ี ไมเกดิปญหาน้ําทวมขัง 
 
 
 

วางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 1 - 9 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

 กองชาง 

14 กอสรางเขื่อนก้ันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย 
ของตลิ่งและทรดุตัว 
ของถนน 
 
 

กอสรางเขื่อนก้ันตลิ่ง 
หมูที่ 1 - 9 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ถนนไมเกิดการทรดุตัว  กองชาง 

15 กอสรางลานกีฬา 
เอนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที ่
ออกกําลังกายและ 
จัดกิจกรรม 
 
 

กอสรางลานกีฬา 
เอนกประสงค  
หมูที่ 1 - 9 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ 
ประชาชนที่ 
ไดใชประโยชน 
ในการทํา 
กิจกรรม 
 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกกําลังกายและ 
จัดกิจกรรม 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

16 ขยายลานกีฬา 
เอนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที ่
ออกกําลังกายและ 
จัดกิจกรรม 
 
 

ขยายลานกีฬา 
เอนกประสงค  
หมูที่ 1 - 9 
 

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 
 

รอยละของ 
ประชาชนที่ 
ไดใชประโยชน 
ในการทํา 
กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกกําลังกายและ 
จัดกิจกรรม 

 กองชาง 

17 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนมีสถานที ่
เปนจุดพักคอย 
 
 

ศาลาที่พักผูโดยสาร 
หมูที่ 2 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนศาลา 
ที่พัก 

ประชาชนมีมสีถานที ่
เปนจุดพักคอย 

 กองชาง 

18 กอสรางสะพานไม เพื่อใหประชาชนม ี
เสนทางการคมนาคม 
ขามลําคลองและลําประโดง 
 
 

กอสรางสะพานไม 
หมูที่ 1 - 9 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีสะพาน 
และทางเดินเทาในการ 
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

 กองชาง 

19 ปรับปรุงซอมแซมสะพาน เพื่อใหประชาชนม ี
เสนทางการคมนาคม 
ขามลําคลองที่สะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

ซอมแซมสะพานที่ชํารุด 
หมูที่ 1 - 9 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีสะพาน 
และทางเดินเทาในการ 
สัญจรไป-มาไดสะดวก 
ปลอดภัย 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

20 ปรับปรุงสนามกีฬา 
ประจําตําบลปลายโพงพาง 

เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่ใน 
สนามกีฬาฯ ใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด 
 

ปรับปรุงสนามกีฬา 
ประจําตําบล  
รร.วัดอมรวด ี
หมูที่ 4 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เยาวชน 
ประชาชนได 
เขามาใช 
ประโยชน 
เพิ่มมากขึ้น 
 

เปนสนามกีฬาที่ได 
มาตรฐาน สามารถพัฒนา 
นักเรียน นักกีฬา เยาวชน 
สูการเปนนักกีฬาอาชีพ 
 

 กองชาง 

21 กอสรางสะพานแผนปูน 
ทางเดินเทา 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนม ี
เสนทางการสัญจร 
ขามลําคลองและลําประโดง 
 
 

กอสรางสะพานแผนปูน 
ทางเดินเทา หมูที่ 1 - 9 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีเสนทาง 
เดินเทา 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 
 

ประชาชนมีสะพาน 
และทางเดินเทาในการ 
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

 กองชาง 

22 จัดวางแผนปูนทางเดินเทา เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน 
เทาที่สะดวกในบริเวณที ่
ถนนยังเขาไมถึง   
 
 

จัดวางแผนปูนทางเดินเทา
หมูที่ 1 - 9 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีเสนทาง 
เดินเทา 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง 
ทางเดินเทาในการ 
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

 กองชาง 

23 ปรับเปลีย่นประตูระบายน้ํา 
แบบบานชัก 
 
 

เพื่อใหมีระบบการเปด-ปด 
การระบายน้ําที่มีมาตรฐาน 

ปรับเปลีย่นประต ู
ระบายน้ํา หมูที่ 5  
เปนแบบบานชัก  
 

500,000 
(งบชลประทาน) 

500,000 
(งบชลประทาน) 

500,000 
(งบชลประทาน) 
 

500,000 
(งบชลประทาน) 
 

ระบบประตู 
ระบายน้ําท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 

มีระบบการเปด - ปด 
ประตรูะบายน้าํที่ม ี
มาตรฐาน 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

24 กอสรางหลังคาโครงเหล็ก 
คลุมลานกีฬาเอนกประสงค 
รพ.สต.บานสี่แยก 

เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ี 
ออกกําลังกายและจดักิจกรรม
 
 
 
 

กอสรางหลังคาโครงเหล็ก 
รพ.สต.บานสี่แยก  
หมูที่ 8 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของ 
ประชาชนที่ 
ไดใชประโยชน 
ในการทํา 
กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกกําลังกายและ 
จัดกิจกรรม 

 กองชาง 

25 ติดปายบอกทางและ 
สถานที่สําคญัในตําบล 

เพื่อใหรูจักเสนทางและ 
สถานที่สําคญัในตําบล 
 
 
 
 

ติดตั้งปายบอกทาง 
สถานที่สําคญัตางๆ  
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
เพิ่มขึ้น 

สถานที่สําคญัในตําบล 
เปนที่รูจักและเปนการ 
อํานวยความสะดวก 
ใหกับนักทองเที่ยว 

 กองชาง 

26 ติดตั้งเครื่องหมายและ 
สัญญาณจราจร  

เพื่อเปนการอํานวย 
ความสะดวกในการขับขี ่
ยานพาหนะ ปองกัน 
การเกิดอุบัตเิหต ุ
 
 
 
 

ติดตั้งเครื่องหมายและ 
สัญญาณจราจร 
เสนทางในตําบล  

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

จํานวน 
เครื่องหมาย 
และสัญญาณ 
จราจร 

ประชาชนมีความสะดวก 
ในการใชเสนทาง 
คมนาคม 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 ติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
ตางๆ 

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
ขาวสารและงานของตําบล 
 
 
 

ติดปายประชาสมัพันธ 
ตามแหลงชุมชน 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนไดรับ 
ทราบขอมูล 
ขาวสารมากขึ้น 

ประชาชนรูขาวสารงาน 
ของตําบลมากขึ้น 

 กองชาง 

2 ติดตั้งและขยายจดุ 
เสียงตามสาย 

เพื่อใหมีระบบการเผยแพร 
ประชาสมัพันธขาวสารของ 
หมูบานและตําบลใหกับ 
ประชาชนทราบ 
 

ติดตั้งจุดเสยีงตามสาย 
หมูที่ 1 - 9 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่ไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสาร 
มากขึ้น 

ประชาชนไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสารการ 
ประชาสมัพันธงานทาง 
ราชการตางๆทั่วถึง 

 กองชาง 

3 ปรับปรุงเสียงตามสาย 
ประจําตําบล 

เพื่อใหมีระบบการเผยแพร 
ประชาสมัพันธขาวสารของ 
หมูบานและตําบลใหกับ 
ประชาชนทราบ 
 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
เสียงตามสาย 
หมูที่ 1 - 9 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่ไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสาร 
มากขึ้น 

ประชาชนไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสารการ 
ประชาสมัพันธงานทาง 
ราชการตางๆทั่วถึง 

 กองชาง 

4 ซอมแซมหอกระจายขาว เพื่อใหมีระบบการเผยแพร 
ประชาสมัพันธขาวสารของ 
หมูบานและตําบลใหกับ 
ประชาชนทราบ 
 

ซอมแซมหอกระจายขาว 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่ไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสาร 
มากขึ้น 

ประชาชนไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสารการ 
ประชาสมัพันธงานทาง 
ราชการตางๆทั่วถึง 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 ปรับปรุงซอมแซม 
ระบบประปา 

เพื่อเปนการรักษาระบบ 
ประปาใหประชาชนมีน้ํา 
ในการอุปโภค-บริโภค 
 
 

ซอมแซมระบบประปา 
ที่ชํารุด 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีน้ําในการ 
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด 

 กองชาง 

6 ขยายเขตประปาภูมิภาค 
เต็มพื้นท่ี 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา 
ประปาภมูิภาคใช 
อยางทั่วถึง 
 
 

ขยายเขตประปาเต็มพื้นที ่
 
 

(ประปาภูมิภาค) (ประปาภูมิภาค) (ประปาภูมิภาค) 
 

(ประปาภูมิภาค) 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีน้ําประปา 
ภูมิภาคใช 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําประปา 
ภูมิภาคใชอยางทั่วถึง 

 กองชาง 

7 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช 
อยางทั่วถึง 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟาเตม็พื้นท่ี (ไฟฟาภูมิภาค) (ไฟฟาภูมิภาค) (ไฟฟาภูมิภาค) (ไฟฟาภมูิภาค) จํานวนครัวเรือน 
ที่มีไฟฟาใช 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟาใช 
อยางทั่วถึง 

 กองชาง 

8 ติดตั้งดวงไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีแสงสวางในตําบล 
และสรางความปลอดภยัให 
กับประชาชน 
 
 

ติดตั้งดวงไฟฟาในจดุ 
ที่ไมมีแสงสวาง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ไฟฟาสวางทั่วถึง ประชาชนมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 กองชาง 

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

9 ติดตั้งระบบไฟฟาในการ 
เปด - ปดประตูระบายน้ํา 
 
 
 

เพื่อใหมีระบบการเปด-ปด 
ประตรูะบายน้าํ 
ที่มีมาตรฐาน 
 
 
 

ติดตั้งระบบไฟฟา 
ประตรูะบายน้าํ 

500,000 
  (งบชลประทาน) 

500,000 
(งบชลประทาน) 

500,000 
(งบชลประทาน) 

500,000 
(งบชลประทาน) 

ระบบประตู 
ระบายน้ําท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 

มีระบบการเปด - ปด 
ประตรูะบายน้าํที่ม ี
มาตรฐาน 
 
 

 กองชาง 

10 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
สนามกีฬาเอนกประสงค 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหเยาวชนสามารถเลน 
กีฬาในเวลากลางคืนได 

ติดตั้งไฟฟาสนามกีฬา 
เอนกประสงค 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ไฟฟาสวางทั่วถึง สามารถใชสนามเลน 
กีฬาในเวลากลางคืนได 

 กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดใหมอีาคารสถานท่ี 
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน 
สําหรับการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

จํานวน 1 แหง 
 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

อาคารศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่มีความพรอม 
มากขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดภัย นาอยู 
ไดมาตรฐาน 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

2 ปรับปรุงซอมแซมและ 
พัฒนาศูนยเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กให 
มีมาตรฐานสามารถรองรับ 
เด็กกอนวัยเรยีนไดตาม 
ความตองการ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

อาคารศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่มีความพรอม 
มากขึ้น 

ศูนยเด็กเล็กไดรับการ 
พัฒนาใหมีมาตรฐาน 
สามารถรองรับเด็ก 
ไดตรงกับความตองการ 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

3 สนับสนุนกิจกรรมทาง 
การศึกษาใหกับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กและโรงเรียนใน 
เขตตําบล 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง 
ดานการศึกษาใหกับศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ในเขตตําบล 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนในเขตตําบล 
ปลายโพงพาง 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จํานวนศูนยฯ 
และโรงเรียน 
ที่ไดรับสนับสนุน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ 
โรงเรียนในเขตตําบลได 
รับการสนับสนุนกิจกรรม 
ทางดานการศึกษา 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

4 จัดซื้ออุปกรณสื่อการเรียน 
การสอนใหกับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียน 
การสอนท่ีสอดคลองกับ 
หลักสตูร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

จํานวนสื่อ 
การเรียน 
การสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กม ี
สื่อการเรียนการสอนที ่
เหมาะสมและเพยีงพอ 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 จัดซื้อสื่อ วัสดุการศึกษา 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กม ี
สื่อวัสดุใชสําหรับการเรยีน 
การสอน 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนสื่อ 
วัสดุการศึกษา 

ครูผูดูแลเด็กมีความพรอม 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

    กอง 
การศึกษา 

 

6 
 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑดาน 
คอมพิวเตอร 
เพื่อสนับสนุนการศึกษา 

เพื่อใหมีอุปกรณสําหรับ 
การใชงาน 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑดาน 
คอมพิวเตอรเพื่อใช 
ประโยชนในการศึกษา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนเครื่องมือ 
เครื่องใชใน 
การปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือเครื่องใช 
เพียงพอสําหรับ 
ปฏิบัติงาน 

    กอง 
การศึกษา 
 

7 บํารุงรักษาและซอมแซม 
ทรัพยสิน วัสดุครภุัณฑ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อใหทรัพยสิน วัสด ุ
ครุภณัฑศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีสภาพดีพรอมใชงาน 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จํานวนศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีเครื่องมือเครื่องใช 
ที่สามรถใชงานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

    กอง 
การศึกษา 
 

8 
 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ 
สารอาหารครบถวน 
 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนเด็ก 
นักเรียน 

เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม 
(นม) อยางเพียงพอ 

    กอง 
การศึกษา 
 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

9 
 
 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ 
สารอาหารครบถวน 
ตามหลักโภชนาการ 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนเด็ก 
นักเรียน 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับสารอาหารครบถวน 

    กอง 
การศึกษา 
 

10 
 
 

จัดศูนยการเรียนรูใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

เพื่อจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนศูนยการเรียนรูสําหรับ 
เด็กและเยาวชน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จํานวนศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
มีแหลงเรียนรู 

    กอง 
การศึกษา 
 

11 
 
 
 

พัฒนาครูและบคุลากร 
ทางการศึกษา 

เพื่อเพิ่มองคความรูในการ 
จัดการการศึกษาทองถ่ิน  
ใหกับบุคลากร 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครูและ 
บุคลากรที่เขา 
รวมอบรม 

บุคลากรไดรับการพัฒนา 
สามารถนําองคความรู 
ที่ไดรับมาพัฒนางาน 
ไดเต็มศักยภาพ 
 

    กอง 
การศึกษา 
 

12 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน  
ใหกับโรงเรียน 
 

เพื่อใหนักเรียนในเขต อบต. 
ไดรับอาหารเสรมิ(นม)  
ทั่วถึง  
 
 

- โรงเรียนวัดสี่แยก 
- โรงเรียนวัดโคกเกต ุ
- โรงเรียนวัดประชา 
- โรงเรียนวัดอมรวด ี

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม(นม) 
ครบถวน 

เด็กนักเรยีนไดรับ 
สารอาหารที่ถูกหลัก 
โภชนาการ 

    กอง 
การศึกษา 
      

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

13 สงเสริมการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
และประชาชนในตําบลม ี
ความรูดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนในตําบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเขาถึง 
การใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 

ประชาชนและเยาวชน 
มีความรูดานการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพิ่มขึ้น 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

14 สงเสริมศูนยการเรียนรู 
ชุมชน 
 

เพื่อเพิ่มองคความรูและ 
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน
ผานศูนยฯ 
 
 

จัดตั้ง/พัฒนาศูนย 
การเรยีนรูชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมี 
ชองทางการ 
เรียนรูมากขึ้น 

สรางโอกาสทางการ 
ศึกษาใหประชาชน 
ขาดโอกาสไดรับ 
การศึกษาภาคปกต ิ
 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

15 ใหความชวยเหลือเด็ก 
ยากจนและดอยโอกาส 
 
 

เพื่อชวยเหลือทุนเพื่อ 
การสงเคราะหแกเด็กที่ขาด 
ทุนทรัพย 
 
 

เด็กผูดอยโอกาสใน 
ตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก 
ที่ไดรับทุน 
การศึกษา 

เด็กยากจนและดอย 
โอกาสและไดรับการ 
สนับสนุนทุนการศึกษา 

    กอง 
การศึกษา 
 

16 สนับสนุนการจัดงาน 
วันเด็กแหงชาต ิ
 

เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ใหกับเด็กเปนการเสริมสราง 
พฒันาการที่ดีสมวัย 

เด็กในสถานศึกษา 
และชุมชนในตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กและ 
เยาวชน 
 

เด็กไดทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกัน เปนการแสดง 
ออกที่เหมาะสมมีทัศนคต ิ
ที่ดีในวัยเด็ก 
 

    กอง 
การศึกษา 
 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

17 สงเสริมความรูอาเซยีน 
สูชุมชน 

เพื่อเพิ่มองคความรูและ 
สงเสริมการเรียนรูการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

ประชาชนและเยาวชน 
ในตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 เพิ่มความรูและ 
ทักษะใหแก 
เยาวชนและ 
ประชาชน 
 

ประชาชนมีความรูและ 
สามารถปรับตัวในการ 
เขาสูประชาคมอาเซียน 
ได 

    กอง 
การศึกษา 
 

18 
 
 

สนับสนุนการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน 
 
 
 
 

เพื่อสงเสริมกิจกรรม 
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนได 
เขารวมกิจกรรมอยาง 
เหมาะสม ใชเวลาวาง 
ใหเปนประโยชน 

    กอง 
การศึกษา 
 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 
หรือการแพทย 
 
 
 

เพื่อควบคุมและปองกัน 
โรคระบาด 
 
 

โรงพยาบาลสงเสริม 
สุขภาพภายในตําบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน รพ.สต. มีวัสดุทางการแพทยใน 
การควบคุมและกําจดัโรค 

   กอง 
สาธารณสุข 

2 จัดซื้อเครื่องพนยากําจัดยุง 
 
 
 
 

เพื่อปองกันการแพรระบาด 
ของโรคไขเลือดออก 
 
 

จัดซื้อเครื่องพนยา 
กําจัดยุง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูปวย 
ไขเลือดออก 
ลดลง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยจากโรคและม ี
เครื่องพนยุงเพียงพอ 
ตอความตองการใชงาน 
 

   กอง 
สาธารณสุข 

3 ปองกันและควบคุม 
โรคตดิตอและโรคไมติดตอ 
 
 
 

เพื่อเปนการเฝาระวังการ 
ระบาดของโรคเบื้องตน 

ทุกครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีสุขภาพท่ี 
แข็งแรงและรูจักจดัการ 
ดานสุขภาพของตนเอง 

   กอง 
สาธารณสุข 

4 สนับสนุนและสงเสริม 
งานดานการสาธารณสุข 
ในตําบล 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
พัฒนางานดานสาธารณสุข 
ของตําบล 
 
 

โรงพยาบาลสงเสริม 
สุขภาพภายในตําบล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

จํานวน รพ.สต. งานดานการสาธารณสุข 
ในตําบลไดรับการพัฒนา 
ใหมีประสิทธิภาพ 

   กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 ปองกันการแพรระบาดของ  
โรคเอดสและโรคตดิตอทาง 
เพศสัมพันธ 
 

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน 
มีความรูและตระหนักถึง 
ปญหาโรคเอดส 
 
 
 

เยาวชนและประชาชน 
ในตําบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 เยาวชนตระหนัก 
ถึงปญหา 
โรคเอดส 

เยาวชนและประชาชน 
มีความรูและรูจักการ 
ปองกันการติดเชื้อเอดส 

   กอง 
สาธารณสุข 

6 สงเสริมอนามัยเจรญิพันธุ 
แกเยาวชน 
 
 
 

เพื่อใหเยาวชนมีความรูและ 
รูจักปองกันตนเอง 
 
 

เด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนมี 
ความรูวิธีการ 
ปองกันตนเอง 

เยาวชนมีความรูและรูจัก 
การปองกันตนเอง 

   กอง 
สาธารณสุข 

7 สรางสิ่งอํานวยความสะดวก 
และสภาพแวดลอมสาํหรับ 
คนพิการ 

เพื่อใหมีสิ่งอํานวยความ 
สะดวกใหกับผูพิการ 
 
 
 

สรางสิ่งอํานวยความ 
สะดวกสําหรบัคนพิการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูพิการไดรับ 
ความสะดวก 
มากขึ้น 

ผูพิการมสีิ่งอํานวยความ 
สะดวกและสภาพแวดลอม
ที่ด ี

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

8 สนับสนุนกิจกรรมศูนย 
พัฒนาครอบครัว 
ตําบลปลายโพงพาง 
 
 

เพื่อสงเสริมใหสถาบัน 
ครอบครัวอบอุนและ 
เขมแข็ง 
 
 

สถาบันครอบครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 เสริมสราง 
สถาบัน 
ครอบครัว 

สถาบันครอบครัวมีความ 
เขมแข็งสงผลใหชุมชน 
เกิดความเขมแข็ง 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

9 ปรับปรุงซอมแซม 
รถบรรทุกขยะ 
 
 
 
 

เพื่อใหมีรถบรรทุกขยะที่ม ี
มาตรฐานและมีความ 
ปลอดภัยแกผูปฏบิัติงาน 
 
 

รถบรรทุกขยะองคการ 
บริหารสวนตําบลปลาย 
โพงพาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รถบรรทุกขยะ 
มีสภาพพรอม 
ใชงาน 

รถบรรทุกขยะมีมาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย 
แกผูปฏิบัติงาน 

   กอง 
สาธารณสุข 

10 ซอมแซมเครื่องพนยา 
กําจัดยุง 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหมีครุภณัฑเพยีงพอ 
และพรอมใชงาน 
 
 
 
 

เครื่องพนยากําจัดยุง 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง 
ที่ซอมแซม 
เครื่องพนยุง 
 

มีครุภณัฑที่เพียงพอตอ 
การใชงาน 

   กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 สงเสริมและพัฒนาสตร ี
 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตร ี
ในตําบลทั้งดานสุขภาพ 
อนามัย การศึกษา  
เศรษฐกิจ และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสตรีในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึงพอใจ 

กลุมสตรมีีศักยภาพ 
ในดานตางๆมากขึ้น 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
ดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประเพณฯี 
 
 

เพื่อใหเด็กและเยาวชน 
ไดเรียนรูจากสถานที่จริง  
รูจักการปฏิบัติตนและรูจัก 
อนุรักษ 
 

เด็กและเยาวชน 100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึงพอใจ 

เด็ก เยาวชน รูจักปฏิบัต ิ
ตนไดอยางถูกตอง 
 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

2 จัดการแขงขันกีฬา 
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
การเลนกีฬาและความสามัคคี 
ในชุมชน 
 
 

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนในตําบล 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนสนใจในการ 
ออกกําลังกายและเกิด 
ความสามัคคี ไมพึ่งพา 
ยาเสพตดิ 

    กอง 
การศึกษา 
 

3 
 
 

จัดซื้อวัสดุกีฬาอุปกรณกีฬา 
และเครื่องออกกําลังกาย 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ 
กีฬาในการออกกําลังกาย 
 

จํานวน 9 หมูบาน 
 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จํานวนหมูบาน ประชาชนรักการ 
ออกกําลังกาย 

   กอง 
การศึกษา 
 

4 จัดงานวันสงกรานต 
หรืองานวันกตัญ ู

-  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและ 
ประเพณีอันดีงามใหอนุชนรุน 
หลังไดสืบทอด 
-  เพื่อใหครอบครัวไดพบปะ 
และแสดงความกตัญูตอผูมี 
พระคุณ 
 

จัดงานวันกตัญเูนื่องใน 
เทศกาลสงกรานต 

1๐0,000 
 

1๐0,000 
 

1๐0,000 
 

1๐0,000 
 

จํานวนประชาชน 
ที่เขารวมงาน 

เด็ก  เยาวชนและ 
ประชาชนมีกิจกรรมรวม 
กันกอใหเกิดความสามัคค ี
และรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย 
ใหคงอยูสืบไป 

    กอง 
การศึกษา 
 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 จัดงานและกิจกรรม 
วันสําคัญของไทย 
 

เพื่อใหประชาชนและ 
เยาวชนไดตระหนักถึง 
ความสําคญัและรวม 
กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 
ของไทย 
 
 

จัดงานและกิจกรรม 
เนื่องในวาระวันสําคญั 
ตางๆ  

2๐0,000 
 

2๐0,000 
 

2๐0,000 
 

2๐0,000 
 

จํานวนโครงการ วันสําคัญตาง ๆ ของไทย 
ไดรับการสบืทอดอีกท้ังยัง 
เปนการนอมรําลึกถึงพระ 
คุณของบุคคลสําคัญทาง 
ประวัติศาสตร 

    กอง 
การศึกษา 
 

6 สนับสนุน  สงเสรมิ สืบสาน 
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี 
พื้นบานและวันสาํคัญตางๆ 
ของไทย 
 

เพื่อรวมอนุรักษวฒันธรรม 
ประเพณีพื้นบานและ 
วันสําคัญของไทยใหคงอยู 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมพื้นบาน 
และประเพณีของไทย 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

จํานวนโครงการ วัฒนธรรมและประเพณ ี
พื้นบานและวันสาํคัญ 
ของไทยไดรับการอนุรักษ 
สืบสานใหคงอยู 

    กอง 
การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๒.5 แผนงานงบกลาง 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 สนับสนุนทุนการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท 
 
 

เพื่อเปนการสนบัสนุน 
ความกาวหนาทางดานการ 
ศึกษาใหกับบุคลากรองคกร 
 
 
 
 

บุคลากรขององคการ 
บริหารสวนตําบลปลาย 
โพงพาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรขององคกรได 
รับการสนับสนุนดาน 
การศึกษา 

สํานักปลดั 
 

2 สนับสนุนสมทบระบบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เพื่อเปนการสงเสรมิสนับ 
สนุนสมทบงบประมาณ 
ใหกับกองทุนระบบหลัก 
ประกันสุขภาพในระดับ 
ทองถ่ินหรือพื้นท่ี 
 
 
 

กองทุนระบบหลัก 
ประกันสุขภาพ 

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ 
ที่ระบบกองทุนฯ 
ดําเนินการ 

ประชาชนมีงบประมาณ 
ดานการสงเสริมสุขภาพ 
อยางทั่วถึง 

   กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางเสรมิและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกบัวิถีชีวิตอยางยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายในฯ 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 จัดเครื่องมือปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนที ่
 
 

เพื่อใหมีระบบการปองกัน 
ภัยเบื้องตนในหมูบาน 
 
 
 

จํานวน 9 หมูบาน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือในการปอง 
กันภัยเบื้องตนประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

สํานักปลดั 
(งาน 
ปองกันฯ) 

2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
ปองกันภัย 
 
 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 
การปองกันภัยใหกับ 
ประชาชนและอาสาสมัคร 
ปองกันภัยในหมูบาน 
 

ประชาชนและอาสาสมัคร 
ปองกันภัยในหมูบาน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อาสาสมัครมี 
ความรูในการ 
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนและอาสา 
สมัครปองกันภัยในหมู 
บานมีความรูในระบบ 
การปองกันภัยที่ถูกตอง 

สํานักปลดั 
(งาน 
ปองกันฯ) 

3 ชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยในตําบล 
 

เพื่อชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยตางๆ ในตําบล 
 

ผูประสบสาธารณภัย 
ในตําบล 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่ไดรับ 
การชวยเหลือ 

ผูไดรับความเดือดรอน 
จากสาธารณภยัไดรับ 
ความชวยเหลือ  

สํานักปลดั 
(งาน 
ปองกันฯ) 

4 รณรงคสรางความปลอดภัย 
บนทองถนน 
 
 

เพื่อสงเสริมความรูและ 
รณรงคใหประชาชนใชรถ 
ใชถนนดวยความปลอดภัย 

หนวยงานเอกชน 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความรูและ 
มีความปลอดภัยในการ 
ขับข่ีบนทองถนน 

สํานักปลดั 
(งาน 
ปองกันฯ) 

แบบ ผ.01 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 รณรงคและสงเสริมกิจกรรมดาน
การปองกัน แกไขและ 
ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อใหประชาชนมีความรู 
และรูจักปองกันตนเอง 
ไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

ประชาชนและเยาวชน 
 

50,000  50,000  50,000 
 

50,000 
 

ลดและปองกัน 
ปญหายาเสพติด 

ปญหายาเสพตดิลดลง สํานักปลดั 
(งาน 
ปองกันฯ) 

2 จัดการแขงขันกีฬาผูนํา 
ทองถ่ิน -ทองท่ี  
ตานภัยยาเสพติด   
 
       

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง 
กายการเลนกีฬาและความ 
สามัคคีในชุมชน 
 

ผูนําทองถิ่น-ทองท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 สรางความ 
สามัคคี 
ลดและปองกัน 
ปญหายาเสพติด 

ชุมชนมีความเขมแข็ง สํานักปลดั 
(งาน 
ปองกันฯ) 

3 ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อใชเปนเครื่องมือ 
สอดสองความไมสงบ 
เรียบรอยในพ้ืนที ่
 
 

ภายในตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 
กลองวงจรปด 
 
 

มีเครื่องมือสอดสอง 
ความไมสงบในพื้นท่ี 
สรางความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสินใหกับ 
ประชาชน 

 กองชาง 

4 จัดซื้อหนังสือพิมพประจํา 
หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนสามารถ 
รับรูขาวสารและทันตอ 
เหตุการณ 
 
 

ที่อานหนงัสือพิมพ 
ประจําหมูบาน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมี 
ชองทางการรับ 
ขาวสาร 

ประชาชนสามารถรับรู 
ขาวสารและทันตอเหต ุ
การณ  สถานการณตางๆ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 ซอมแซมบานผูดอยโอกาส 
ในตําบล 
 
 
 
 

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส 
ในเรื่องของท่ีอยูอาศัย 
 
 

ผูดอยโอกาสในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหลัง ผูดอยโอกาสไดรับการ 
ชวยเหลือ ดูแลในดานที ่
อยูอาศัย 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

6 อบรมใหความรูดาน 
ขอมูลขาวสาร   
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีความรู 
ในเรื่องขอมูลขาวสาร 
ของทางราชการ 
 
 

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดมีความรูใน 
เรื่องขอมูลขาวสาร 
ของทางราชการ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 3.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับ 
ผูสูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ใหกับผูสูงอาย ุ
 
 
 

ผูสูงอายุในตําบล 12,510,000 
 (เงินอุดหนุน) 

13,230,000 
 (เงินอุดหนุน) 

13,950,000 
 (เงินอุดหนุน) 

14,670,000 
 (เงินอุดหนุน) 

จํานวนผูสูงอาย ุ ผูสูงอายไุดรับการชวย 
เหลือใหมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดขีึ้น 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับ 
ผูพิการ 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ใหกับผูพิการ 
 
 
 

ผูพิการในตําบล  2,208,๐0๐ 
 (เงินอุดหนุน) 

 2,227,200 
 (เงินอุดหนุน) 

2,246,4๐๐ 
 (เงินอุดหนุน) 

2,265,6๐๐ 
 (เงินอุดหนุน) 

จํานวนผูพิการ ผูพิการไดรับการ 
ชวยเหลือ 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับ 
ผูติดเชื้อเอดส 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ใหกับผูติดเชื้อเอดส 
 
 
 

ผูติดเชื้อเอดส  30,๐๐๐ 
 

 30,๐๐๐ 
 

 30,๐๐๐ 
  

 30,๐๐๐ 
  

จํานวนผูติดเชื้อ 
เอดส 

ผูติดเชื้อไดรบัการชวย 
เหลือ 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

4 สนับสนุนกองบุญสวัสดิการ 
ชุมชนตําบลปลายโพงพาง 

เพื่อสนับสนุนการจัด 
สวัสดิการใหกับชุมชน 
 
 
 

กองบุญสวัสดิการ 
ชุมชนตําบลปลาย 
โพงพาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีสวัสดิการ 
ในชุมชน 

ชุมชนมีสวัสดิการใน 
การชวยเหลือซึ่งกันและ 
กันในชุมชน 

สํานักปลดั 
(งาน 
สวัสดิการ) 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

๑ ฝกอบรมอาชีพใหแก 
ประชาชนและเยาวชน 

ประชาชน เยาวชนม ี
ความรูและมรีายไดเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

ฝกอบรมอาชีพใหแก 
ประชาชนในพ้ืนที ่
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชน เยาวชนม ี
ความรูที่จะประกอบ 
อาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

2 
 

สงเสริมและพัฒนางาน 
ดานการเกษตรในตําบล 

เพื่อสนับสนุนงานดานการ 
เกษตรและพัฒนาผลผลิต 
ทางการเกษตรของตําบล 
 
 
 

สงเสริมงานดาน 
การเกษตรในตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ งานดานการเกษตรไดรับ 
การพัฒนาผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความสมบรูณ

สํานักปลดั 

3 
 

จัดตั้งรานคาเกษตร 
ของชุมชน 
 
 
 

เพื่อใหมีสถานท่ีในการ 
จําหนายสินคา ผลิตภณัฑ 
ในตําบล 
 
 
 

จัดตั้งรานคาเกษตรชุมชน 
1 แหง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีศูนย 
กลางในการ
จําหนายสินคา 

ประชาชนมีพื้นท่ี
ศูนยกลางการจาํหนาย
สินคา ผลิตภัณฑตางๆ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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4. ยทุธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 4.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 จัดงานหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ 
 

เพื่อจัดใหมีการแสดงสินคา 
ผลิตภณัฑ หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 
 
 

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
ที่มีความพึง
พอใจ 

ชุมชนมีรานคาเพื่อ
จําหนายสินคา และเปน 
การเพิ่มรายไดสงเสรมิ
อาชีพ 

   กอง 
การศึกษา 

2 สงเสริมและพัฒนางาน 
ดานการทองเที่ยว 
 
 
 

เพื่อใหการทองเที่ยวใน 
ตําบลไดรบัการพัฒนาใหม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

การทองเที่ยวไดรับ 
การพัฒนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 
โครงการ 

จํานวนนักทองเที่ยว 
เพิ่มมากขึ้น ประชาชนม ี
รายไดเสริม 

   กอง 
การศึกษา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน 
แหลงทองเที่ยวในตําบล 
 
 
 

เพื่อพัฒนาฟนฟูแหลง 
ทองเที่ยวและสงเสริม 
การทองเที่ยวภายในตําบล 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน 
แหลงทองเที่ยว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสถานที่ 
ที่ไดรับการปรับ 
ภูมิทัศน 

จํานวนนักทองเที่ยว 
เพิ่มมากขึ้น ประชาชน 
มีรายไดเสรมิ 

   กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สรางเสรมิประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 จัดซื้อเรือพรอมเครื่องจักร 
กําจัดวัชพืช 

เพื่อใชเปนพาหนะในการ 
กําจัดวัชพืชในลําคลอง 
ที่แพรขยายและกีดขวาง 
ทางน้ํา 
 

จัดซื้อเรือกําจดัวัชพืช 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนเรือ 
กําจัดวัชพืช 

มีพาหนะในการกําจดั 
วัชพืชในลําคลองปองกัน 
การตื้นเขินของลําคลอง 

   กอง 
สาธารณสุข 

2 จัดซื้อเรือพรอมเครื่องยนต 
ลําเลียงวัชพืช 
 

เพื่อใชเปนพาหนะในการ 
ลําเลียงวัชพืชที่กําจัดแลว 

จัดซื้อเรือลําเลียง 
พรอมเครื่องยนต 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนเรือ 
ลําเลียงวัชพืช 

มีพาหนะในการลําเลียง 
วัชพืชทีไดรับการกําจดั 

   กอง 
สาธารณสุข 

3 รณรงคสงเสริมอนรุักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
 

เพื่อรณรงคและปลุกจิตสํานึก
ใหประชาชนรวมกันอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พื้นท่ีตําบลปลายโพงพาง 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนโครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดรับ 
การดูแล 

   กอง 
สาธารณสุข 

4 พัฒนาทัศนียภาพและ 
สถานที่สําคญัภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและ 
สถานที่ท่ีสําคญัในตําบล 
ใหมีความสะอาด สวยงาม 

พื้นท่ีตําบลปลายโพงพาง 100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนโครงการ ทัศนียภาพภายในตําบล 
และสถานทีต่างๆ ไดรับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน 
ใหสวยงาม 

   กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 จัดหาถังขยะ เพื่อสรางจิตสํานึกให 
เยาวชนและประชาชน 
ทิ้งขยะลงในภาชนะท่ีจัดไว 
 
 

พื้นท่ีตําบลปลายโพงพาง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวนครัวเรือน 
ที่มีถังขยะ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีจะ 
รักษาความสะอาดของ 
ตําบลทิ้งขยะลงในภาชนะ 
ที่จัดไว 

   กอง 
สาธารณสุข 

6 จัดการและกําจดั 
ขยะมูลฝอย 

เพื่อใหครัวเรือนรูจักวิธีการ 
กําจัดขยะมลูฝอยอยาง 
ถูกหลักวิชาการ 
 

พื้นท่ีตําบลปลายโพงพาง 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหมูบาน ประชาชนรูจักวิธีจัดการ 
ขยะมูลฝอยดวยตนเอง 
โดยเริ่มตนจากใน 
ครัวเรือน 
 

    กอง 
สาธารณสุข 

7 ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ํา 
และเครื่องวัดคาความเค็ม 
 
 
 

เพื่อเปนการเก็บขอมลู 
คุณภาพของนํ้าในพ้ืนที ่
 

พื้นท่ีตําบลปลายโพงพาง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับคุณภาพน้ํา มีขอมูลเพื่อนําไปใช 
ในการจัดการน้าํในพ้ืนที ่
ตอไป 

    กอง 
สาธารณสุข 

8 พื้นท่ีกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค 
ในพ้ืนที่การเกษตร 
 
 
 

เพื่อจัดใหมีพื้นที่กักเก็บน้ํา 
เพื่อการอุปโภค 

ขุดลอกลําประโดงเพื่อใช 
เปนพืน้ที่กักเก็บน้ํา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีแหลงกักเก็บ 
น้ําเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีแหลง 
กักเก็บน้ําอยูในพ้ืนที ่
การเกษตรเพื่อใชในการ 
อุปโภค 

    กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

9 รณรงคอนุรักษรักษาแมน้ํา 
ลําคลองกําจดัสิ่งปฏิกลู 
และผักตบชวาในลําคลอง 
 
 
 

เพื่อรณรงคใหประชาชน 
รวมกันอนุรักษแมน้ํา 
ลําคลองใหใสสะอาด 

ลําคลองสาธารณะ 
ในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

จํานวนลําคลอง ประชาชนมีจิตสํานึกท่ี 
จะรวมกันอนรุักษแมน้ํา 
ลําคลองใหใสสะอาด 

    กอง 
สาธารณสุข 

10 การรักษาลําประโดง  
ลํารางในพื้นท่ี 
 
 
 
 

เพื่อรักษาทางน้ําสําหรับ 
ลําประโดง ลํารางที่มีพื้นที ่
เชื่อมตอกัน เพื่อใหน้ํายังคง 
มีทางไหลผาน 
 

ลําประโดง ลําราง 
ในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวน 
ลําประโดง 

ประชาชนเห็นความ 
สําคัญของการคงไวซึ่ง 
ลําประโดง ลําราง  
เพื่อรักษาทางนํ้า 
 

    กอง 
สาธารณสุข 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาดานการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการกจิการบานเมือง และสังคมที่ดี 
 6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค          เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

๑ สงเสริมการประชาคม 
การมีสวนรวมของ 
ประชาชน 

เพื่อเปนเวทีพบปะ 
แลกเปลีย่นใหประชาชน 
ไดรวมแสดงความคิดเห็น 
ตางๆ 

การจัดเวทีประชาคม 
ในตําบล 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

อบต.ไดรับ 
ทราบปญหา 
ความตองการ 
ของประชาชน 

ประชาชนกลาแสดงออก 
และรวมวางแผนเพื่อนํา 
ไปสูชุมชนที่เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมกระบวนการ 
ประชาธิปไตย 
 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 
ในแบบประชาธิปไตย 
 
 

ประชาชนในตําบล 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีเวทีแสดง 
ความคิดเห็น 
ของประชาชน 

ประชาชนไดมีโอกาส 
แสดงความคดิเห็นมากขึ้น 

สํานักปลดั 

๓ รณรงคการจัดเก็บ 
ภาษีอากร 

เพื่อใหระบบการจัดเก็บราย 
ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

ผูชําระภาษ ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อบต.มีรายได 
จากการจัดเก็บ 
ภาษีเพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนรูและปฏิบตั ิ
หนาที่ของตนเอง 

 กองคลัง 

4 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก 
สภาอปท. คณะผูบริหาร  
พนักงานสวนทองถ่ิน  
ลูกจางและพนักงานจาง 
กลุมองคกรและผูนาํชุมชน 
 

เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ 
ความรูความสามารถของ 
บุคลากรและนํามาพัฒนา 
หนวยงาน 

บุคลากรขององคกร 300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 300,000 
 

รอยละของผูที ่
เขารวมกิจกรรม 
การอบรม ที่มี 
ความพึงพอใจ 

บุคลากรนําความรูทีไ่ด 
มาประยุกตใชในการทํา 
งานใหกาวหนายิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.01 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการกจิการบานเมือง และสังคมที่ดี 
 6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค          เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบ     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

5 จัดซื้อเครื่องมือวสัดุอุปกรณ 
และครภุณัฑในการ 
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
 
 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

- สํานักงานปลัด 
- กองคลัง    - กองชาง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุข 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวนเครื่องมือ 
เครื่องใชใน 
การปฏิบัติงาน 

เกิดความคลองตัวในการ 
ปฏิบัติงาน 

  ทุกกอง 
 

6 สนับสนุนการจัดงาน 
ทองถ่ินไทย 
 
 
 

เพื่อสรางความสามัคค ี
ในหมูองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในเขตอัมพวา 

20,000 20,000 20,000 20,000 สรางความ 
เขมแข็ง
ระหวาง อปท 

มีกิจกรรมท่ีดีระหวาง 
อปท. 

สํานักปลดั 
 

7 พัฒนาและบริหารจดัการ 
แผนที่ภาษีและทรัพยสิน 
 
 

เพื่อใหระบบการจัดเก็บ 
รายไดมีประสิทธภิาพที่ด ี
 
 
 

พัฒนาระบบ 
แผนที่ภาษีและทรัพยสิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบมี 
ประสิทธิภาพ 
ไมนอยกวา  
รอยละ 80 

มีระบบการจัดเก็บราย 
ไดที่ดีมปีระสิทธิภาพ 

 กองคลัง 
 

8 บริหารจดัวางผังตําบล 
อยางเปนระบบ 
 
 
 

เพื่อใหบริการตอประชาชน 
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ทุกหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ตําบลมีการบรหิารจดั 
การผังเมืองอยางเปน 
ระบบ 

 กองชาง 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 สนับสนุนอาหาร 
กลางวันสําหรับ 
เด็กนักเรยีน  
ใหกับโรงเรียน 
 

เพื่อใหนักเรียน 
ไดรับประทานอาหาร 
กลางวันตามหลัก 
โภชนาการ 
 
 

- โรงเรียนวัดสี่แยก 
- โรงเรียนวัดโคกเกต ุ
- โรงเรียนวัดประชา 
- โรงเรียนวัดอมรวด ี
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กนักเรียน 
ไดรับอาหาร 
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนไดรับ 
สารอาหารที่ถูกหลัก 
โภชนาการ 
 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

- รร.วัดสี่แยก 
- รร.โคกเกต ุ
- รร.วัดประชา 
- รร.วัดอมรวดี
 

2 อุดหนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม 
ทางการศึกษา 
ใหกับโรงเรียน 
 
 

เพื่อใหเด็กไดรับ 
การพัฒนาเต็ม 
ประสิทธิภาพ 
ในทุกๆดาน 
 

- โรงเรียนวัดสี่แยก 
- โรงเรียนวัดโคกเกต ุ
- โรงเรียนวัดประชา 
- โรงเรียนวัดอมรวด ี

160,000 
 
 

160,000 
 
 

160,000 
 
 

160,000 
 
 

จํานวนโรงเรียน เด็กไดรับการพัฒนา 
เต็มประสิทธภิาพ 
ในทุกๆดาน 
 

    กอง 
การศึกษา 
      
 

- รร.วัดสี่แยก 
- รร.โคกเกต ุ
- รร.วัดประชา 
- รร.วัดอมรวดี
 

แบบ ผ.02 



- 71 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเทีย่ว 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 อุดหนุนกลุมสาธารณสุข 
มูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนงานและ 
กิจกรรมของกลุม 
สาธารณสุขมูลฐาน 
 
 
 
 
 

กลุมสาธารณสุขมลูฐาน 135,000 135,000 135,000 135,000  ประชาชน 
 ไดรับบริการ 
 ดานสาธารณสุข

งานดานสาธารณสุขใน 
ตําบลไดรบัการพัฒนา 

    กอง 
 สาธารณสุข 

    กลุม 
 สาธารณสุข 
   มูลฐาน 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณ 
ชมรมผูสูงอาย ุ
ตําบลปลายโพงพาง 
 
 
 

เพื่อใหผูสูงอายไุดรับ 
การดูแลเอาใจใส 
ไดทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกันมสีุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ ี
 
 

ชมรมผูสูงอาย ุ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุมี 
สุขภาพแข็งแรง

ผูสูงอายไุดรับการดูแล 
เอาใจใสมากขึ้น 

     กอง 
 สาธารณสุข 

   ชมรม 
  ผูสูงอาย ุ

2 อุดหนุนโครงการ 
อาสาสมัคร 
ดูแลผูสูงอายุที่บาน 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนกลุม 
อาสาสมัครดแูล 
ผูสูงอายุที่บาน 
 
 

กลุมอาสาสมคัร 
ดูแลผูสูงอายุที่บาน 

50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนผูสูงอายุ
 

ผูสูงอายไุดรับการดูแล สํานักปลดั 
(งานสวัสดิการ) 

  กลุมอาสา 
  สมัครดูแล 
ผูสูงอายุที่บาน 

แบบ ผ.02 



- 73 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณการ 
จัดการแขงขันกีฬา 
นักเรียนกลุมปลายคีร ี

 เพื่อสงเสรมิการเลนกีฬา
ใหกับเด็กและเยาวชน 
หางไกลจากยาเสพติด 
 

เด็กและเยาวชน ๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

 รอยละของผูที ่
 เขารวมกิจกรรม
 ที่มีความ 
 พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนสนใจ 
การเลนกีฬาและ 
ไมพึ่งพายาเสพติด 

     กอง 
  การศึกษา 
      
 

กลุมปลายคีร ี

2 สนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมทาง 
ศาสนา 
 

 เพื่อสนับสนุน 
งบประมาณในการจดั 
กิจกรรมทางศาสนา 
 

วัดและมัสยดิในพ้ืนที ่ ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 จํานวนวัด 
และมัสยิด 

กิจกรรมทางศาสนาไดรับ 
การสงเสริม 

     กอง 
  การศึกษา 
 

วัดและมัสยดิ 
   ในพ้ืนที่ 

3 อุดหนุนงบประมาณ 
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีการ 
กวนกาละแม 
 

เพื่อใหประชาชนรวม 
อนุรักษไวซึ่งประเพณ ี
แตดั้งเดมิ 

หมูที่ ๕ 
ตําบลปลายโพงพาง 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐  รอยละของผูที ่
 เขารวมกิจกรรม
 ที่มีความ 
 พึงพอใจ 

ประชาชนไดรวมอนุรักษ 
ประเพณีแตดั้งเดิม 

     กอง 
  การศึกษา 
 

  หมูที่ 5 
    ตําบล 
ปลายโพงพาง 

แบบ ผ.02 



- 74 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางเสรมิและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกบัวิถีชีวิตอยางยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายในฯ 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

 หนวยงาน 
  ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณ 
รักษาความสงบ 
เรียบรอยในชุมชน 
 

เพื่อใหมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยในหมูบาน

ทุกหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

หมูบานมี 
ความสงบ 
เรียบรอย 

หมูบานมีระบบการดูแล 
รักษาความปลอดภัย 

สํานักปลดั 
(งานปองกันฯ) 

   กํานนั 
 ผูใหญบาน 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางเสรมิและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกบัวิถีชีวิตอยางยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

 หนวยงาน 
  ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณ 
ปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุนการจัด 
ระเบียบสังคม และ 
สนับสนุนการดําเนิน 
ภารกิจดานการปราบ 
ปราม การปองกันและ 
การบําบัดฟนฟูดาน 
ยาเสพติด 
 

สวนราชการหรือ 
องคกรอื่น และ ศตส. 
อําเภออัมพวา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปญหา 
ยาเสพติด 
ลดลง 

ปญหายาเสพตดิลดลง   สํานักปลัด 
 

ศตส.อัมพวา 
หรือองคกร 
อื่นๆ 

2 อุดหนุนกลุมคณุธรรม - 
จริยธรรม ชุมชนมุสลิม  
ตําบลปลายโพงพาง 

เพื่อสงเสริมและ 
สนับสนุนใหประชาชน 
มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมสรางความ 
เขมแข็งใหกับชุมชน 
 

 กลุมคุณธรรม-จริยธรรม 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

สรางความ 
เขมแข็งใน 
ชุมชนมุสลิม 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนิน 
ชีวิตสงผลใหชุมชน 
เขมแข็ง 

  สํานักปลัด 
 

กลุมคณุธรรม 
-จริยธรรม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สรางเสรมิและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

 หนวยงาน 
  ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 อุดหนุนกลุมอาชีพ 
วสิาหกิจและผลิตภัณฑ 
ชุมชน 

 เพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพ
 ธุรกิจชุมชนและสราง 
 รายไดใหกับประชาชน 
 
 
 

สงเสริมกลุมอาชีพ 
ในตําบล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนกลุม 
อาชีพ 

กลุมอาชีพในตําบล 
มีความเขมแข็งขึ้น 

  สํานักปลัด  กลุมอาชีพ 
    ตางๆ 

2 สนับสนุนศูนยบริการ 
และถายทอดเทคโนโลย ี
ทางการเกษตร 
 
 

เพื่อสนับสนุนงานดาน 
การเกษตรและพัฒนา 
ผลผลติทางการเกษตร 
ของตําบล 
 
 
 

ศูนยบริการและ 
ถายทอดเทคโนโลย ี
ทางการเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ งานดานการเกษตรไดรับ 
การพัฒนา ผลผลติทาง 
การเกษตรมีความ 
สมบูรณ 

  สํานักปลัด ศูนยบริการ 
และถายทอด 
เทคโนโลย ี
ทางการเกษตร 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาดานการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการกจิการบานเมือง และสังคมที่ดี 
 6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่        โครงการ       วัตถุประสงค        เปาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ)

                   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวชี้วัด 
   (KPI) 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ   หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 

 หนวยงาน 
  ที่ขอรับ 
เงินอุดหนุน 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 สนับสนุนศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการ 
จัดซื้อจัดจางระดับ 
อําเภอ 
 
 
 

เพื่อใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารรวมกัน 
 

ศูนยรวมขอมลูขาวสาร 
ระดับอําเภอ 
 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อ
อํานวยการ
ดําเนินงาน
ศูนยรวม
ขอมูล
ขาวสาร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีศูนยรวมขอมูล
ขาวสารรวมกัน 

  สํานักปลัด    อปท.ที่ 
 รับผิดชอบ 

2 อุดหนุนมูลนิธ ิ
อุทยาน ร.2  
จังหวัดสมุทรสงคราม   
 
 
 

เพื่อสนับสนุนในการทํา 
กิจการอันเปนสาธารณะ
ประโยชนของมูลนิธ ิ

มูลนิธิอุทยาน ร.2   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

50,000 50,000 50,000 50,000 การดําเนินงาน 
ของมูลนิธิ 
อุทยาน ร.2 
มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

มูลนิธิอุทยานม ี
งบประมาณในการทํา 
กิจการอันเปนสาธารณะ 
ประโยชน 

  สํานักปลัด อุทยาน ร.2 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาดานการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการกจิการบานเมือง และสังคมที่ดี 
 6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่             โครงการ          วัตถุประสงค           เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและท่ีผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

   ผลที่คาดวา 
     จะไดรับ 

   หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

3 อุดหนุนงบประมาณ 
สวนราชการและหนวยงาน 
เอกชนในการทํากิจการ 
อันเปนสาธารณะประโยชน 
 

เพื่ออุดหนุนสวนราชการ 
และหนวยงานเอกชนใน 
การดําเนินการตามอํานาจ 
หนาที่ท่ีเปนประโยชน 
ตอประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานสวนราชการ 
และหนวยงานเอกชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหนวยงาน เกิดการดําเนินงาน 
 ที่กอใหเกิดประโยชน
ตอสาธารณะ 

  สวนราชการ 
 และหนวยงาน 
  เอกชนตางๆ 

 รวม             16  โครงการ                -              - 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000         -           -          - 

แบบ ผ.02 



- 79 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สรางเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความมั่นคงเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค เปาหมาย 
      (ผลผลิตของโครงการ) 

                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 
     (KPI) 

 ผลที่คาดวา 
   จะไดรับ 

 หนวยงาน 
รับผิดชอบ 
    หลัก 

   2561 
   (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

   2563 
   (บาท) 

   2564 
   (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายบานวัดประชา-ศาลตาขุน 
หมูที่ 2 หมูที่ 5 ตาํบลปลายโพงพาง 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เพื่อใหประชาชน 
มีเสนทางใชใน 
การคมนาคม 
 ไดสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรตี  
ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร 

 3,000,000       -       -        - จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

อบจ.สส. 

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหนิคลุก 
สายบานสี่แยก โคกเกตุ วัดประชา 
หมูที่ 7 หมูที่ 4 หมูที่ 2  
พรอมสะพานทอลอดเหลี่ยม คสล. 
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

เพื่อใหประชาชน 
มีเสนทางใชใน 
การคมนาคม 
 ไดสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  
ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 200.00 เมตร 
พรอมสะพานทอลอดเหลี่ยม คสล.  
จํานวน 1 แหง 

       -  1,500,000       -        - จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

อบจ.สส. 

แบบ ผ.03 



- 80 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค  เปาหมาย 

      (ผลผลิตของโครงการ) 
                   งบประมาณและที่ผานมา     ตัวชี้วัด 

     (KPI) 
 ผลที่คาดวา 
   จะไดรับ 

 หนวยงาน 
รับผิดชอบ 
   หลัก 

    2561 
    (บาท) 

   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

3 โครงการปรับปรุงขยายไหลทางผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี สายวดัวรภมูิ  
หมูที่ 6 หมูที่ 1 ตาํบลปลายโพงพาง  
เชื่อมตําบลสวนหลวง อําเภออมัพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เพื่อใหประชาชน 
มีเสนทางใชใน 
การคมนาคม 
 ไดสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงขยายไหลทางผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720.00 เมตร 

       -        -  2,376,000       - จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

อบจ.สส. 

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายโคกเกตุ บานวัดอมรวดี  
พรอมสะพาน คสล. ขามลําประโดงตาแกว  
หมูที่ 7 หมูที่ 4 หมู 2 ตําบลปลายโพงพาง 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เพื่อใหประชาชน 
มเีสนทางใชใน 
การคมนาคม 
 ไดสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรตี  
ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 700.00 เมตร 
พรอมสะพาน คสล.ขามลาํประโดง 
จํานวน 1 แหง 

      -       -       -  4,600,000 จํานวนครัวเรือน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

อบจ.สส 

 รวม             4  โครงการ         -                     -  3,000,000  1,500,000  2,376,000  4,600,000         -         -      - 

แบบ ผ.03 



- 81 - 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

ที ่       แผนงาน    หมวด            ประเภท           วัตถุประสงค        เปาหมาย 
  (ผลผลิตของครุภัณฑ)

                        งบประมาณและที่ผานมา     หนวยงาน 
 รับผิดชอบหลัก     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อใชสําหรับตั้งเครื่อง 
สักการะบูชา งานพิธีการ  
งานทางศาสนา 

โตะหมูบูชาไมสัก 
จํานวน 1 ชุด 

10,000        -        -         - สํานักปลดั 

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อใชในการนั่งปฎิบัติงาน 
ของผูบริหาร 

เกาอี้ทํางานผูบริหาร 
จํานวน 1 ตัว 

  3,000        -        -         - สํานักปลดั 

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ของงานสํานักปลัด 

ตูเก็บเอกสารแบบทึบ 
จํานวน 2 ตู 

  8,000        -        -         - สํานักปลดั 

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ของงานสํานักปลัด 

ตูเก็บเอกสารแบบ 
บานเลื่อน จํานวน 2 ตู 

  8,000        -        -         - สํานักปลดั 

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อสรางสภาพแวดลอม 
ใหเหมาะสมในการทํางาน 

เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 3 เครื่อง 

100,000        -        -         - สํานักปลดั 

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อใชในการรับ-สงเอกสาร 
งานราชการ 

เครื่องโทรสาร 
จํานวน 1 เครื่อง 

  7,000        -        -         - สํานักปลดั 

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ของงานกองคลัง 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บาน เปด-ปด 
จํานวน 2 ใบ 

10,000        -        -         - กองคลัง 

แบบ ผ.08 



- 82 - 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

ที ่       แผนงาน    หมวด            ประเภท           วัตถุประสงค        เปาหมาย 
  (ผลผลิตของครุภัณฑ)

                        งบประมาณและที่ผานมา     หนวยงาน 
 รับผิดชอบหลัก     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

8 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อใชเปนจอรับภาพ จอรับภาพชนิดมอเตอร 
จํานวน 1 จอ 

20,000        -        -         - กองชาง 

9 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ของงานกองชาง 

ตูเหล็ก 2 บาน 
จํานวน 1 ตู 

  5,500        -        -         - กองชาง 

 10 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํรวจ เพื่อใชในงานสํารวจ ไมสตาฟ จํานวน 1 อัน 
 

  5,000        -        -         - กองชาง 

 11 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อใชในการทํางาน 
ของบุคลากร 

โตะทํางานพรอมเกาอี ้
จํานวน 2 ชุด 

12,000        -        -         - กองการศึกษา 

 12 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ของงานกองการศึกษา 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 
จํานวน 2 ตู 

10,000        -        -         - กองการศึกษา 

 13 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ของงานกองการศึกษา 

ตูกระจกบานเลื่อน 
จํานวน 2 ตู 

  9,000        -        -         - กองการศึกษา 

 14 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพื่อใชสําหรับใสสื่อ 
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ตูลอ็กเกอร 
จํานวน 2 ตู 

  8,000        -        -         - กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 
 

ที ่       แผนงาน    หมวด            ประเภท           วัตถุประสงค        เปาหมาย 
  (ผลผลิตของครุภัณฑ)

                        งบประมาณและที่ผานมา     หนวยงาน 
 รับผิดชอบหลัก     2561 

    (บาท) 
   2562 
   (บาท) 

    2563 
    (บาท) 

    2564 
    (บาท) 

 15 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ใชสําหรับเปดสื่อการสอน 
เพื่อพัฒนาการเด็ก 

โทรทัศนสีพรอมกลอง 
จํานวน 1 เครื่อง 

30,000        -        -         - กองการศึกษา 

 16 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ใชสําหรับเปดสื่อการสอน 
เพื่อพัฒนาการเด็ก 

เครื่องเลนแผนดีวดี ี
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000        -        -         - กองการศึกษา 

 17 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง 

16,000        -        -         - กองสาธารณสุข 

 18 บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ (Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง 

20,000        -        -         - กองสาธารณสุข 

 19 สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เพื่อใชในงานควบคุมและ 
ปองกันโรค 

เครื่องพนยุง 
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000        -        -         - กองสาธารณสุข 

 20 สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชสูบน้ํา 
จากแหลงน้ําไปยังบริเวณ 
ที่ตองการ 

เครื่องสูบน้ํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000        -        -         - กองสาธารณสุข 

     รวม 311,500         -         -         -  

แบบ ผ.08 
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สวนที่ 5 

การติดตามและประเมนิผล 
 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่ง ในการวางแผนซึ่ง

นับเปนกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการตางๆของทุกหนวยงานเปนระยะๆอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอเพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว

หรือไม  เจาหนาที่ของโครงการมีบทบาทเหมาะสมเพียงใด  โดยมีการรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของดวย สําหรับ

ในสวนนี้จะเปนรายละเอียดของการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ซึ่งจะประกอบดวย การวางระบบและรูปแบบในการติดตามและประเมินผล

ลัพธของการปฏิบัติงานหรือโครงการตางๆ ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหทุก

หนวยงานสามารถประเมินผลการทํางานของตนเองไดวาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผลเพียงใด 

ประชาชนผูมารับบริการไดรับประโยชนและพอใจกับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหรือไม โดยการใช

รูปแบบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งมี ตัวชี้วัดผลลัพธของการทํางานที่ชัดเจน สามารถวัดผล

การทํางานไดอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน เปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการเขามามี

สวนรวมในการกําหนดผลลัพธของงานที่ตองการจะไดรับจากองคการบริหารสวนตําบล และรวมประเมินผล

การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนมีการรายงานผลการทํางานใหประชาชนทราบเพื่อนําผลที่

ไดจากการติดตามประเมินผลดังกลาวไปใชปรับปรุงการบริหารงาน หรือโครงการขององคการบริหารสวน

ตําบลใหเกิดผลคุมคาภาษีอากรของประชาชนอยางแทจริง 

  

 5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  เมื่อกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เสร็จสมบูรณ การจะนํา

แผนพัฒนาไปปฏิบัติจริงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น ตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีมี

ระบบและถูกตอง โดยการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานซึ่งประกอบดวย สํานัก/กอง/ฝาย ที่รับผิดชอบ

ใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในแตละสาขาการพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงและมี

ประสิทธิภาพ 

   โดยกําหนดใหมีองคกรทําหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เพื่อกํากับติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดวางไว 

ดวยเหตุนี้องคการบริหารสวนตําบล จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย 

  (1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน  3 คน 

                 (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน  2 คน 
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                (3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน  2 คน 

                 (4) หัวหนาสวนบริหารคัดเลือกกันเอง  จํานวน   2 คน 

                 (5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน  2 คน 

          โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

   องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดใหคณะทํางานดังกลาวขางตนติดตามประเมินผลการ 

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ติดตามความคืบหนาของแผนงาน/โครงการตางๆ และทําการ 

ประเมินผลการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไมเพียงใด  มีปญหา 

อะไรที่ตองแกไข ปรับปรุง  โดยจัดทําสรุปเปนรายงานทุกๆระยะการทํางาน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหทราบตอไป 

   ดังนั้น อาจสรุปไดวาในการจัดทําแผนพัฒนาสามทองถิ่นสี่ปที่ไดวางไว คือ การบริหารจัดการ  

ควบคุมเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติจริงและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ถาหากแผนพัฒนาองคการ 

บริหารสวนตําบลขาดในสวนนี้ไปอาจจะทําใหแผนงานหรือโครงการตางๆ ถูกละเลยขาดความสนใจจากผู 

ปฏิบัติจริง ดวยเหตุนี้แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  จึงใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการบริหาร การติดตามและ 

ประเมินผลแผนงานหรือโครงการ เพื่อใหแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

และเปาหมายที่กําหนดไวอยางแทจริง 

 

 

 

 

 




