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  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น                
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งก าหนดให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา                      
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลานานถึง 5 ปี 
โดยให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม  

  เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ของ              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี                    
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาของประชาชนในต าบลไปสู่ความยั่งยืน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความสนใจไม่มากก็น้อย ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือบ่งชี้ได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้ จะน าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมาต าบลโพธิ์เก้าต้นหมู่บ้านโพธิ์ผีให้หรือหมู่บ้านโพธิ์เก้าต้นอ าเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี

แต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่าทึบมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนน่ากลัวชาวบ้านคิดว่าผีดุมากจึงไม่กล้าผ่านบริเวณนี้เขาว่ากันว่าถ้าจะ
ให้คนไปที่เขาวงกตซึ่งมียักษ์ดุยังดีกว่าให้มาที่บริเวณโพธิ์ผีให้ที่ชายอัปลักษณ์ชื่อมหาอุกขตะมาพ านักอยู่ ณ บริเวณ    
ต้นโพธิ์เป็นเวลานานจนกระท่ังเป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วไปว่าท าไมผีหลอกชายอัปลักษณ์นั่นมหาทุกขตะเข็ญใจ ผู้นั้น
ได้อาศัยยังชีพด้วยการรับจ้างเป็นเพ่ือนทางแล้วแกก็ได้ค่าตอบแทนยังชีพไปวันหนึ่งๆแต่ถ้าใครอวดเก่งเพ่ือลองดี               
โดยไม่อาศัยมหาทุขะตะเข็ญใจน าทางแล้วเป็นได้เจอทุกทีบางรายถูกผีหลอกเป็นไข้หัวโกร๋นไปก็มีเมื่อได้มีโอกาส               
พบปะและลองถามว่าเคยได้ยินผีที่ต้นโพธิ์ร้องไห้ไหมแกก็ตอบว่าไม่เคยได้ยินเลยท าไมชาวบ้านละแวกนั้นจึงได้เรียก
สถานที่ที่แกอยู่นั้นว่าโพธิ์ผีให้แกก็ตอบว่า“ก็ผีมันให้ที่ข้าอยู่ที่ต้นโพธิ์นั้นนี่หว่า”เป็นอันว่าเราไม่ต้องสงสัยกันต่อไป                
ว่าที่เขาเรียกกันว่าต าบลโพธิ์ผีให้หมายถึงอะไรกันแน่ 

ครั้งแรกมหาอุกขตะตั้งใจย่อยักษ์ไปยังโพธิ์ผีให้ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมจ านวนมากท าให้ยักษ์ท้าวโคตระบองมอง            
ไม่ค่อยเห็นจึงได้อาศัยติดตามเสียงไล่ตีไปเรื่อยๆ มหาอุขตะเข็ญใจเห็นว่าถ้าจะถอยหนีต่อไปก็คงไม่มีที่อยู่อาศัย                 
แน่ ทั้งนี้เพราะยักษ์ท้าวโคตระบองไล่ตีมหาทุกขตะเข็ญใจจนต้นโพธิ์กิ่งก้านหักหมดเหลือแต่ต้นโพธิ์และเพ้ียนมาเป็น
โพธิ์เก้าต้นทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อต าบลจากโพธิ์ผีให้มาเป็นโพธิ์เก้าต้นเมื่อไม่นานมานี้เองปัจจุบันบ้านโพธิ์ผีให้               
ก็ยังมีหลักฐานประจักษ์อยู่ตรงข้ามบ้านคลองตาปิ่นใต้วัดโพธิ์เก้าต้นซ่ึงแต่เดิมไม่มีล าน้ าไหลผา่นเชน่ทุกวนันี้ 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของต าบลโพธิ์เก้าต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตั้งอยู่เลขที่ 69/9 หมู่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อยู่ห่างจากศูนย์กลาง      
อ าเภอเมืองลพบุรีเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตรซึ่งมีแนวเขตการปกครอง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลพรหมมาสตร์ และต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีโดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากคลอง 1 ขวา 21 ขวา ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาถึงถนนลาดยาง บริเวณพิกัน  PS718361 ไป
ทางทิศตะวันออก ผ่านถนนสาธารณะคู่ชนานคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก ผ่านเหนือวัดโพธิ์งาม  ถึง                 
แม่น้ าลพบุรี บริเวณพิกัด PS733361ไปตามแนวก าแพงเมืองด้านทิศใต้สิ้นสุดแนวเขตที่ทางรถไฟสายเหนือ บริเวณ 
PS 743306 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลป่าตาล อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น                 
จากทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PS743360 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ สิ้นสุดแนวเขต                    
ที่ทางรถไฟสายเหนือบริเวณพิกัด PS 760333 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก 

ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลโคกล าพาน และต าบลตะลุง และต าบลท้ายตลาด อ าเภอเมืองลพบุรี               
จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PS760333 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้                       
ตามแนวคลองชลประทาน ถึงถนนบ้านคลองยายสี บริเวณพิกัน PS736321ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
คลองศาลาลอย ตัดผ่านถนนสายลพบุรี–บ้านแพรก บริเวณพิกัด PS725312 ถึงแม่น้ าลพบุรี บริเวณพิกัด 
PS723317 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวก่ึงกลางคลองฉิม สิน้สุดแนวเขตที่หนองน้ าใต้หนองแตงโม (เขตต าบลตะลุง) 
บริเวณพิกัด PS701311 รวมระยะทางก้านทิศใตป้ระมาณ 10.45 กิโลเมตร 
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโพธิ์ตรุ และต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากหนองน้ าใต้หนองแตงโม บริเวณพิกัด PS 701311 ไปทางทิศเหนือตามล าห้วยแตงโม ถึงหนองแตงโม 
บริเวณพิกัด PS 702318 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางหนองแตงโม ไปทางทิศเหนือตามคลองระบายน้ า  ถึง
คลองตาปิ่น บริเวณพิกัด PS 706330 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองตาปิ่น ถึงถนนสาธารณะ บริเวณ
พิกัด PS 700332 ไปทางทิศตะวันตก ตดัผา่นถนนลาดยางรพช.ผ่านใตว้ัดบอ่เงิน บรเิวณพิกัด PS 791333 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลอง  1 ขวา 21 ขวา สิ้นสุดแนวเขตที่ บริเวณพิกัด PS 718362 รวม
ระยะทางด้านทิศ ตะวันตกประมาณ 7.5 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    พ้ืนที่ในต าบลประกอบไปด้วย 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 1.4 ลักษณะของดิน 
     สภาพของดินในเขตพ้ืนที่เป็นดินผสม ทั้งดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว 
 
 
 
 
 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที ่3 
 

 

 
 
  
 
 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที ่4 
 

 

ฝาย 
64% 

บ่อน้ าบาดาล  
25% 

อ่ืน ๆ (ประปา
หมู่บ้าน) 
11% 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
       ทรัพยากรธรรมชาติในต าบล มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า ล าห้วย  8 สาย 
  -  บึง หนอง  2 แห่ง 

-  สระ   13 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย     1 แห่ง 

  -  บ่อน้ าบาดาล (บ่อโยก)  13 แห่ง 
-  อ่ืนๆ (ประปาหมู่บ้าน)  10 แห่ง 
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บึง หนอง 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีเนื้อที่โดยประมาณ 24.07 ตารางกิโลเมตร หรือจ านวน 15,045 ไร่ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทั้งทางน้ าและทางบก 

2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5.  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม                   
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุน              
เพ่ือความเสมอภาพทางการศึกษา 
  6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7.  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ 
จ าเป็นและสมควร 
  10.รักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

 มาตรา 68 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
  1.  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2.  ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3.  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4.  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8.  การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
9.  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
10.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12.  การท่องเที่ยว 
13.  การผังเมือง 
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มาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จ านวน 31 ประการ เช่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองเป็นต้น 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  มาตรา 45 ภายในบังคับมาตรา 45/1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 
  การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรื อมีการ
เลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
  มาตรา 45/1 องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาจ านวนหกคน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือ กตั้ง                    
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน                    
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใด
มีจ านวนราษฎรมากท่ีสุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุดให้เขตเลือกตั้ง  นั้น       
มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 
 มาตรา 46 สภาองคการบริหารสวนต าบลมีอ านาจหนาที ่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนต าบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนต าบล 
 (๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ าปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนต าบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
องคการบริหารสวนต าบล ขอบัญญัติระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
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 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 58 ใหองคการบริหารสวนต าบลมีนายกองคการบริหารสวนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 มาตรา 58/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนต าบลตองมีคุณสมบัติและ                  
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู้บริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติ                   
ดังตอไปนี้ดวย 
 (1) มีอายุไมต่ ากวาสามสิบห้าปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 (2) ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเคยเปนสมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (3) ไม เป นผู มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ นจากต าแหน งสมาชิกสภาต าบลสมาชิกสภาท องถิ่น                             
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น 
เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 มาตรา 58/2  ใหนายกองคการบริหารสวนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะ
ด ารงต าแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมไดในกรณีนายกองคการบริหารสวนต าบลด ารงต าแหนงไมครบระยะเวลาสี่ป
ก็ใหถือวาเปนหนึ่งวาระและเมื่อไดด ารงต าแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะด ารงต าแหนงไดอีกเมื่อพนระยะเวลาสี่ป
นับแตวันที่พนจากต าแหนง 
 มาตรา 58/3 นายกองคการบริหารสวนต าบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนต าบลซึ่งมิใช่สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนต าบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนต าบลตามที่นายกองคการ
บริหารส วนต าบลมอบหมายได ไม เกินสองคน และอาจแต งตั้งเลขานุการนายกองค การบริหารส วนต าบล                        
คนหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 
 มาตรา 58/4 รองนายกองค การบริหารส วนต าบลต องมีคุณสมบัติและไม มีลักษณะต องห าม                           
ตามมาตรา 58/1 เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนให้นับถึง               
วันแต่งตั้ง 
 
3. ประชากร 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับต าบลย้อนหลัง 5 ปี 
รายการ ปี ๒๕60 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕61 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕62 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕63 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕64 

จ านวน(หลัง) 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ 645 649 655 659 668 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก 222 223 223 225 225 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย 305 309 316 328 328 
หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 176 176 179 183 187 
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น 216 216 219 219 226 
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/ต่อ.. 

รายการ ปี ๒๕60 
จ านวน(หลัง) 

ปี ๒๕61 
จ านวน(หลัง) 

ปี ๒๕62 
จ านวน(หลัง) 

ปี ๒๕63 
จ านวน(หลัง) 

ปี ๒๕64 
จ านวน(หลัง) 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย 156 157 159 161 163 
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ 218 219 222 222 222 
หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน 295 297 298 300 307 
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ 583 592 598 600 609 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 180 182 186 189 192 
หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 210 211 216 220 223 
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 231 235 238 241 248 
หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 363 365 374 390 397 
รวมจ านวนหลังคาเรือน 3,800 3,831 3,883 3,937 3,995 
ข้อมูล :ส านักงานทะเบียน 
อ าเภอเมืองลพบุรี 

ณ เดือน พ.ค. 
พ.ศ.๒๕60 

ณ เดือน ม.ค. 
พ.ศ.๒๕61 

ณ เดือน ม.ค. 
พ.ศ.๒๕62 

ณ เดือน ม.ค. 
พ.ศ.๒๕63 

ณ เดือน ม.ค. 
พ.ศ.๒๕64 

 

ตารางท่ี 3 สถิติประชาชนจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ย้อนหลัง 5 ปี 

หมู่ 
บ้าน 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 
พ.ศ.2560 

จ านวนประชากร (คน) 
พ.ศ.2561 

จ านวนประชากร (คน) 
พ.ศ.2562 

จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

บ้านคลองบางปี ่
บ้านคลองปริก 
บ้านคลองท่าควาย 
บ้านมะนาวหวาน 
บ้านโพธิ์เก้าต้น 
บ้านคลองยายคล้าย 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านฟ้าลงมัน 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านคลองจีน 
บ้านคลองตาปิ่น 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านไผ่ขวาง 
รวม 

830 
296 
360 
260 
297 
223 
314 
345 
614 
269 
321 
283 
528 

4,940 

942 
353 
421 
253 
343 
237 
325 
352 
644 
270 
328 
338 
584 

5,392 

1,772 
649 
781 
513 
642 
460 
636 
697 

1,258 
539 
649 
621 

1,112 
10,332 

829 
294 
363 
260 
299 
226 
311 
350 
615 
266 
320 
288 
531 

4,952 

945 
358 
422 
255 
344 
240 
323 
352 
650 
269 
326 
349 
583 

5,416 

1,774 
652 
785 
515 
643 
466 
634 

7062 
1265 
535 
646 
637 

1,114 
10,368 

817 
294 
360 
255 
297 
232 
303 
351 
619 
265 
325 
288 
535 

4,941 

942 
354 
426 
262 
351 
243 
326 
357 
655 
274 
337 
351 
592 

5,470 

1,759 
648 
786 
517 
648 
475 
629 
708 

1,274 
539 
662 
639 

1,127 
10,411 
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หมู่ที่ 1 
บ้าน

คลองบาง
ปี่ 

หมู่ที่ 2 
บ้าน

คลองปริก 

หมู่ที่ 3 
บ้าน

คลองท่า
ควาย 

หมู่ที่ 4 
บ้าน

มะนาว
หวาน 

หมู่ที่ 5 
บ้านโพธิ์
เก้าต้น 

หมู่ที่ 6 
บ้าน

คลองยาย
คล้าย 

หมู่ที่ 7 
บ้านโพธิ์ผี

ให้ 

หมู่ที่ 8 
บ้านฟ้าลง

มัน 

หมู่ที่ 9 
บ้านโพธิ์ผี

ให้ 

หมู่ที่ 10 
บ้าน

คลองจีน 

หมู่ที่ 11 
บ้าน

คลองตา
ปิ่น 

หมู่ที่ 12 
บ้านโพธิ์ผี

ให้ 

หมู่ที่ 13 
บ้านไผ่
ขวาง 

ชาย 797 288 363 255 299 226 290 331 619 264 335 289 528

หญิง 922 341 415 264 354 243 330 354 652 276 335 352 593

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

จ า
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แยกจ านวนชาย หญิง 
ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 3 สถิติประชาชนจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ย้อนหลัง 5 ปี (ต่อ) 

ข้อมูล : ส านักงานทะเบียน 
อ าเภอเมืองลพบุรี 

ณ เดือน 
ม.ค. 

พ.ศ.๒๕60 

ณ เดือน 
ม.ค. 

พ.ศ.๒๕61 

ณ เดือน 
ม.ค. 

พ.ศ.๒๕62 

ณ เดือน 
ม.ค. 

พ.ศ.๒๕63 

ณ เดือน 
ม.ค. 

พ.ศ.๒๕64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน ชื่อบ้าน/ชุมชน 

พ.ศ.2563 
จ านวนประชากร (คน) 

พ.ศ.2564 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

บ้านคลองบางปี ่
บ้านคลองปริก 
บ้านคลองท่าควาย 
บ้านมะนาวหวาน 
บ้านโพธิ์เก้าต้น 
บ้านคลองยายคล้าย 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านฟ้าลงมัน 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านคลองจีน 
บ้านคลองตาปิ่น 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านไผ่ขวาง 
รวม 

808 
295 
350 
261 
300 
228 
294 
341 
625 
264 
332 
291 
538 

4,927 

934 
342 
434 
269 
350 
238 
331 
354 
664 
275 
331 
351 
601 

5,474 

1,742 
637 
784 
530 
665 
466 
625 
695 

1,289 
539 
663 
642 

1,139 
10,401 

797 
288 
363 
255 
299 
226 
290 
331 
619 
264 
335 
289 
528 

4,884 

922 
341 
415 
264 
354 
243 
330 
354 
652 
276 
335 
352 
593 

5,431 

1,719 
629 
778 
519 
653 
469 
620 
685 

1271 
540 
670 
641 

1121 
10,315 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนเอกชนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 

-  โรงเรียนประถมศึกษา (รัฐบาล)   4 แห่ง 
-  โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)   1  แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โพธิ์เก้าต้น  1 แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  8 แห่ง 
-  เสียงตามสายหมู่บ้าน    24 จุด 

 4.2 สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์เก้าต้น 1 แห่ง 
 -  คลินิก      1 แห่ง   
 -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล    13 แห่ง 

  4.3 สร้างความเข้มแข็ง   
 -  สถานีต ารวจ     1 แห่ง   
 -  จุดตรวจต ารวจ    1 แห่ง 
  -  ศูนย์ป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย  1 แห่ง 
 -  อปพร.     50 นาย 
 -  OTOS     9 แห่ง 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
  -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล    13 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ถนนสามารถใช้ในการคมนาคมได้ตลอดทั้งปี  เป็นถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลูกรังและถนนลาดยางเป็นบางหมู่บ้าน ถนนสายหลักมี  3  สาย  คือ 

1. สายลพบุรี  – บ้านแพรก  
2. สายพรหมมาสตร์  – บ้านอ้อย 
3. สายลพบุรี  – บ้านกุ่ม 

 5.2 การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ 
 5.3 การประปา 
 -  ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี พ้ืนที่บริการปัจจุบันได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3,4,5,8, 9 และหมู่ที่ 10 บางส่วน 
 -  ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที ่6, 7,9,11,12) 
 -  ประปาบาดาลขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนต าบล) สถานที่ตั้งหมู่ที่ 6 พ้ืนที่บริการหมู่ที่ 5,6 
 -  ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (องค์การบริหารส่วนต าบล) สถานที่ตั้งหมู่ที่ 8 พ้ืนที่บริการ 8,9,10,11 
    และประปาผิวดินขนาดใหญ่ สถานที่ตั้งหมู่ที่ 8  พื้นที่บริการหมู่ที ่8,9,13 
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 5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร การขนส่ง และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
  - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.โพธิ์เก้าต้น  1 แห่ง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 จ านวนประชากร 10 ,315 คน  ส่วนใหญ่ร้อยละประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว พืชไร่พืชสวน        
ไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกมะม่วง กล้วย กระท้อน ชะอม ไม้ดอกไม้ประดับ  มะลิ กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง                        
และอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่นเลี้ยงโค ไก่ เป็ด หมู แพะ แกะ ห่าน ที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง, ค้าขาย, และรับ
ราชการ 
 6.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

1. ข้าว แยกเป็น   -  นาปี      
    -  นาปรัง    
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

รายงานผู้ปลูกข้าวต าบลโพธิ์เก้าต้น ปี 2564  
รายงานสรุปยอดผู้ปลูก ข้าวเจ้า  

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ 6 47.00 47.00 
2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - - - 
3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย 31 479.00 479.00 
4 หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 10 63.75 63.75 
5 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น 61 947.41 947.41 
6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย 85 1,396.00 1,396.00 
7 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ 3 43.50 43.50 
8 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน 6 95.25 95.25 
9 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ 21 210.00 210.00 

10 หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 41 639.00 639.00 
11 หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 18 191.50 191.50 
12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 34 592.75 592.75 
13 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 49 863.90 863.90 

รวม 310 5,560.06 5,569.06 

50% 
50% 

นาข้าว 

นาปี 

นาปรัง 
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รายงานผู้ปลูกไม้ผลต าบลโพธิ์เก้าต้น ปี 2564 
รายงานสรุปยอดผู้ปลูก  

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ 1 1 1 
2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - - - 
3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย 2 1 1 
4 หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 7 8.91 8.91 
5 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น 5 9.50 9.50 
6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย 3 4.00 4.00 
7 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ 12 10.50 10.50 
8 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน - - - 
9 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ 23 53.00 53.00 

10 หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 9 26.00 26.00 
11 หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 23 62.20 62.20 
12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 44 127.34 126.34 
13 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 16 29.00 29.00 

รวม 143 332.45 331.45 
 

รายงานผู้ปลูกพืชผักต าบลโพธิ์เก้าต้น ปี 2564 
รายงานสรุปยอดผู้ปลูก  

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ 2 2.50 2.50 
2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - - - 
3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย 2 2.25 2.25 
4 หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 10 7.60 7.60 
5 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น 20 37.79 37.54 
6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย 35 85.51 85.51 
7 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ 30 50.18 49.93 
8 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน - - - 
9 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ - - - 

10 หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 7 14.50 14.50 
11 หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 22 38.25 38.25 
12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 18 29.85 29.85 
13 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 36 54.69 54.69 

รวม 177 323.12 322.62 
ข้อมูล : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี ปี 2564 
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2.  ไม้ผล แยกเป็น 

 -  มะม่วง  
 -  กล้วย   
 -  อ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.  ไม้ดอก / ไม้ประดับ แยกเป็น 

 -  มะลิ  
 -  กล้วยไม้  
 -  กุหลาบ  
 -  ดาวเรือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

68% 

19% 
13% 

ไม้ผล 

มะม่วง กล้วย อื่น ๆ 
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6.2 การปศุสัตว ์และพืชอาหารสัตว์ ปี 2564 
  ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ ,โคนม ,กระบือ ,สุกร, ไก่, เป็ด ,และแพะ ดังนี้ 
   

หมู่บ้าน 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 

การเลี้ยงสัตว์ 
โคเนื้อ โคนม กระบือ 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ - - - - - - 
2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - - - - - - 
3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย - - - - - - 
4 หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน - - - - - - 
5 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น - - - - - - 
6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย - - - - - - 
7 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ - - - - - - 
8 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน 100 2 - - - - 
9 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ - - - - - - 

10 หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 6 2 - - - - 
11 หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 19 3 - - - - 
12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ - - - - - - 
13 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 14 1 - - 3 1 

รวม 137 8 - - - - 
 
 

หมู่บ้าน 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 

การเลี้ยงสัตว์ 
สุกร ไก่ เป็ด 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

 ไม่ระบุหมู่ที-่หมู่บ้าน - - 265 3 13 - 
1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ - - 939 8 - 1 
2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - - 62 2 3,006 - 
3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย - - 680 10 - 2 
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/ต่อ.. 

หมู่บ้าน 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 

การเลี้ยงสัตว์ 
สุกร ไก่ เป็ด 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

4 หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน - - 115 2 9,000 - 
5 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น - - 60 1 - 1 
6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย - - 500 5 - - 
7 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ - - 345 4 30 - 
8 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน 30 1 379 6 - 1 
9 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ - - 22,671 9 - - 

10 หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน - - 465 5 - - 
11 หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น - - 345 6 - - 
12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ - - 19,915 6 20 1 
13 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 40 3 1,270 16 89 4 

รวม 70 4 48,011 83 12,158 10 
 
 

หมู่บ้าน 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 

การเลี้ยงสัตว์ 
แพะ แกะ นกกระทา 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ราย) 

 ไม่ระบุหมู่ที-่หมู่บ้าน       
1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ 15 1 - - - - 
2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - - - - - - 
3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย - - - - - - 
4 หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน - - - - - - 
5 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น - - - - - - 
6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย - - - - - - 
7 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ - - - - - - 
8 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน - - - - - - 
9 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ - - - - - - 

10 หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 13 1 - - - - 
11 หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น - - - - - - 
12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 9 1 - - - - 
13 หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง - - - - - - 

รวม 37 3  - - - 
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ป้ัม
น้ ามัน 
2% 

ป๊ัมก๊าซ 
1% 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

2% 

ร้านอาหาร 
4% 

โรงสีข้าว 
2% 

อู่ซ่อมรถ 
11% 

ร้านค้า 
78% 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 

6.3 การบริการ 
  - โรงแรมและรีสอร์ท 1  แห่ง 

6.4 การท่องเที่ยว 
  - แหล่งพิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ แหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 

6.5 อุตสาหกรรม 
  -ไม่มีอุตสาหกรรม  

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  ปั๊มน้ ามัน  
 -  ปั๊มก๊าซ  
 -  โรงงานอุตสาหกรรม  
 -  ร้านอาหาร  
 -  โรงสีข้าว  
 -  อู่ซ่อมรถ  
 -  ร้านค้า (ขายของช า)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6.7 แรงงาน 
  - แรงงาน ประกอบไปด้วย แรงงานพม่า แรงงานเขมร และมีแรงงานประเทศเพ่ือนบ้านอื่น ๆ เป็นต้น 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ต าบลโพธิ์เก้าต้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน  โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเต็มพ้ืนที่ทั้ง 13  หมู่ ประกอบด้วย 

1. บ้านคลองบางปี ่
2. บ้านคลองปริก 
3. บ้านคลองท่าควาย 
4. บ้านมะนาวหวาน 
5. บ้านโพธิ์เก้าต้น 
6. บ้านคลองยายคล้าย 
7. บ้านโพธิ์ผีให้ 
8. บ้านฟ้าลงมัน 
9. บ้านโพธิ์ผีให้ 
10. บ้านคลองจีน 
11. บ้านคลองตาป่ิน 
12. บ้านโพธิ์ผีให้ 
13. บ้านไผ่ขวาง 

 
 7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า ล าห้วย  8  สาย 
  -  บึง หนอง  2  แห่ง 

-  สระ   13  แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย   1  แห่ง 

  -  บ่อน้ าบาดาล (บ่อโยก)  13  แห่ง 
-  อ่ืนๆ (ประปาหมู่บ้าน)  10  แห่ง 
  

 7.3 ข้อมูลด้านผู้ใช้น้ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น (น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) จ านวน 726 
ครัวเรือน ที่เหลือให้น้ าของเทศบาลเมืองลพบุรี          

หมู่ที่ จ านวนครัวผู้ใช้น้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี่ - 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองปริก - 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย - 
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หมู่ที่ จ านวนครัวผู้ใช้น้ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน - 
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น 44 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย 12 
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ - 
หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าลงมัน 74 
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ 137 

หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 62 
หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 128 

หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ - 
หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 259 

รวม 726 
 
 
8. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - วันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท่ัวไป 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   - ปั้นโอ่ง กระถางบัว 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ชะอม กระท้อน  
 
 จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
    การคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้าน อยู่ใกล้อ าเภอเมือง มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล                    
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ดี และชุมชนมีการรวมตัวในการเสนอแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้าราชการและประชาชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นอย่างดี  โรงเรียนระดับ                
อนุบาล ประถม และศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกโรงเรียน ) มีความพร้อมและมีขีดความสามารถ                    
ในการให้บริการประชาชนและอาจรองรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆ ได้ อนาคตเป็นที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจ            
และบ้านพักอาศัย 
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 สถาบันทางศาสนา  
 ประวัติวัด  9  วัด  ในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น   
วัดส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา   เป็นวัดเก่าแก่ ได้รับการบูรณสังขรณ์ในปี พ.ศ.2421 ต่อมา ปี พ.ศ.2455                      
หลวงพ่อฉายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้นิมนต์หลวงพ่อหิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกมาประดิษฐาน                
ที่วัดแห่งนี้ จากนั้น ก็มีเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินมากมายสืบต่อกันมา 
 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูผาสุกโพธิธรรม เจ้าคณะต าบลโพธิ์ เก้าต้น เขต 2 เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่                         
พ.ศ. 2535 
 
วัดโพธิ์เก้าต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๒๓๗๕ โดยมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน คือ หลวงพ่อ
ป่าเลไลยก์ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารจึงพากันไปกราบไหว้บูชาขอพร                    
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตราบจนถึงปัจจุบัน 

 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูโสภิตนิมมานการ รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองลพบุรี เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่                    
พ.ศ.2502    
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วัดนางหนู  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ประวัติความเป็นมา เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2450 โดยหลวงปู่จันทร์เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์                

ท่านมีชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงคล ความอยู่ยงคงกะพัน แคล้วคลาด ชาวบ้านให้ความนับถือศรัทธาในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าหลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ก็ตาม 

เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการเปรื่อง อตฺตมโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2548 
 

วัดบ่อเงินเจริญสุข  
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2461 เมื่อวัดนี้ถูกสร้างขึ้น วัดเชิงท่า จึงได้มอบ      
พระศรีอาริย์เมตไตรให้มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ เชื่อว่าพระศรีอาริย์ฯ มีอายุกว่า 100 ปีมาแล้ว แต่ที่น่าเสียดาย 
คือ ชาวบ้านจะได้มีโอกาสนมัสการพระศรีอาริย์ฯ เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สรงน้ า) เท่านั้น เพราะเกรงว่าจะถูก
ขโมยจึงไม่ได้น าพระศรีอาริย์ไปเก็บไว้ในอุโบสถหรือวิหารให้ชาวบ้านได้สักการะตลอดทั้งปี แต่น าไปเก็บไว้ที่กุฎิ                
หนึ่งแทนเพราะเชื่อว่าจะปลอดภัยกว่า 

 ในปี พ.ศ. 2474 มีการสร้างศาลาการเปรียญไม้สัก 1 หลัก ซึ่งปัจจุบันเจ้าอาวาสได้อนุรักษ์ไว้ด้วยการดูแล
รักษาเป็นอย่างดี ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ถึงแม้จะมีการสร้างศาลาหลังใหม่แล้วก็ตาม 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอาจารย์บุญเลิศ วิโรจดน เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี 2551 
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วัดธรรมิกาวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ “วัดค้างคาว” มีอุโบสถ (หลังเก่า) และ                     
พระประธานที่เก่าแก่มาก ช ารุดทั้งองค์พระประทานและอุโบสถ ไม่ได้รับการดูแลรักษาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณ 
ในการบูรณะจ านวนมาก ซึ่งทางวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอ เจ้าอาวาสเล่าว่ากรมศิลปกรเคยส ารวจดูแล้ว แต่ไม่มีการ
ติดต่อกลับมาแต่อย่างใด ปัจจุบันมีอุโบสถหลังใหม่แล้ว 

 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ   พระอธิการประเสริฐ  จิตฺตสุโภ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 
 
วัดบัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 11 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2440 พร้อมกับพระประธานขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า  
หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ าซึ่งอยู่ด้านหลังของวัด ชาวบ้านยังคงมากราบไหว้ขอพรและบนบานศาล
กล่าวอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 หลวงพ่อด าและหลวงพ่อขาว เป็นลักษณะพระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่า  องค์หลวงพ่อด าและหลวงพ่อ
ขาวช ารุดมาก แต่ชาวบ้านก็ยังให้ความเชื่อถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์   เพราะยังคงมีชาวบ้านมากราบไหว้บูชา 
รวมถึงการบนบานศาลกล่าวอยู่เป็นประจ า เจ้าอาวาสเล่าว่ากรมศิลปกรได้มาส ารวจและเก็บข้อมูลไปแล้ว แต่ไม่ได้มี
การติดต่อกลับมาแต่อย่างใด 

 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ  พระอธิการสุพรรณ  สุวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2547 
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วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์  
 
 
 
 
 
  
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2400 

 โบราณสถานที่ยังคงเหลือควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง คือ อุโบสถ พระพุทธรูป หอระฆัง และเจดีย์ 3 
องค์ 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการสวัสดิ์ โอภาโส 
 
วัดโคกหม้อ  
 
 

  
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2450 ปัจจุบันเป็นวัดที่สะอาดร่มรื่น สภาพแวดล้อมดี 
จึงท าให้วัดโคกหม้อได้รับรางวัลจ านวนมาก เช่น  รางวัล “วัดส่งเสริมสุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548 
เนื่องจากอาคารสถานที่ บริเวณและสภาพแวดล้อมภายในวัด เชน ความสะอาด การเก็บขยะ ห้องสุขา โรงครัว ลาน
ออกก าลังกาย ฯลฯ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นศูนย์กีฬาของต าบลโพธิ์เก้าต้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 รางวัล “พิพิฐภัณฑ์โบราณร าลึก” ซึ่งจัดเก็บวัตถุโบราณไว้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
เช่น สมุดข่อย ใบลาน ตู้พระธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องประดับสัมฤทธิ์ เสื้อยันต์ที่ใส่ออกศึกมีดดาบ ฯลฯ 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการพิเชฐ  สีลสุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2534 
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วัดโพธิ์งาม  
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2450 หลวงตาม่อมเกจิอาจารย์เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ 
หลวงตาม่อมได้มรณภาพเมื่อหลายปีที่ผ่านมาศพมีสภาพแห้ง ไม่เน่าเปื่อย ประชาชนกราบนมัสการศพและ                   
ได้มีปรับปรุงศาลาการเปรียญของวัด 
 ในบริเวณวัดมีซากโบราณสถาน (วิหารและอุโบสถ) ที่ถูกเผาประมาณ 50–60 ปีผ่านมาเจ้าอาวาสเล่าถึง
สาเหตุที่ถูกเผาว่า น่าจะเกิดจากในยุคนั้นไม่มีใครดูแลบริเวณวิหารและอุโบสถดังกล่าวท าให้มีหญ้าขึ้นรกรุงรังและ                  
แห้งมาก จึงอาจท าให้เกิดไฟไหม้ ดังที่เห็นเป็นวิหารและอุโบสถสร้างหน้าวัดดังที่เห็นในปัจจุบัน 
 ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญ ที่บอกเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนากัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ พระ
ธาตุที่ส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวทั่ง 9 วัด เป็นต้น 
 ในช่วงปีฉลองพระชนมายุ 72 พรรษา ในรัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา เจ้าอาวาสปัจจุบันได้ปลูกต้นไม้ เช่น               
ต้นมะฮอกกานี ต้นพะยอม ไม้พยุง ไม้ประดู่ เป็นต้น จ านวนทั้งสิ้น 72 ต้น ท าให้ปัจจุบันบริเวณวัดมีความร่มรื่น สงบ 
ร่มเย็น 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการอภิชาโต เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2550 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบลแหล่งน้ าหลักที่ไหลเข้าสู่แม่น้ าลพบุรี คือ      
มาจากแม่น้ าเจ้าพระยาในพ้ืนที่ของต าบลมีแหล่งน้ าต่าง ๆ เพ่ือรองรับและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเพราะปลูก                      
การอุปโภค บริโภค ดังนี้ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า ล าห้วย  8 สาย 

  -  บึง หนอง  2 แห่ง 
-  สระ   13 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย   1 แห่ง 

 9.2 ป่าไม้ 
  - ไม่มีป่าไม ้

 9.3 ภูเขา 
  - ไม่มีภูเขา 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ           

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ               
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม                   
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า           
ร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ                        
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ               
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค                
ทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแว ดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง                   
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย             
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ               
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ               
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ี๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปี 
ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ และ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที ่

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ   ในการผลิต ประกอบ
กับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์                
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัด เจนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้น เปลือง                  
และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อคว ามต้องการและปัญหา                      
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง                    
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ  ให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน                   
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ                
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค               

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ              
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน                          
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง                  
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้ว
อ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ                  
และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ  

รวมทั้ ง ปัญหายา เสพติ ด  ก า รค้ ามนุ ษย์ แ ละกา รลั กลอบ เข้ า เ มื อ ง ใ นทา งกลั บกั น                        
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับการพัฒนา                
อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์ เน็ต                   
ในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการ
เงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท า
ให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย  มีแนวโน้ม ที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่ม ทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย เพ่ิมมากขึ้น                
การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์
รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔                       
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น                 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติ เ พ่ิมมากขึ้ น เ พ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ ลดลง  ซึ่ งปัจจั ยด้ านการ เปิด เสรี ในภูมิภาค                                
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ ายแรงงาน                       
และการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างาน                   
ในทั่ว ทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้  การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น                
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จึ งอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยั งคงเป็นป ระเทศผู้ รับของประชากรจากประเทศเ พ่ือนบ้าน                        
ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนา                 
ที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต                     
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น               
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง                   
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรง                     
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่างๆ  ดังกล่าว                 
ที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ                
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่ งแวดล้อม                            
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่ส าคัญ                           
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน                 
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม               
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรค
อุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ มีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบ และลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่
มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้
เกิดการพัฒนาขยาย ความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ า
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว                  
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น                     
การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมี
ความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
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บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและ                          
ปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็น                          
ต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและ
การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ                   
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล ความมั่นคงด้านพลังงานและ                      
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ การพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์                 
ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน                
ที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาค                       
และระดับโลกเพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้าง                  
พลังทางเศรษฐกิจ และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐาน และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็น                
ต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง     
มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความ
ขัดแย้งภายในประเทศ  โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้าง                     
และลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา              
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา            
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ            
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ               
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ                  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง   มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ               
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ                  
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม                  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง            
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง               
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง      
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน               
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได ้ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต                    
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา                
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ                  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ               
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ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล                        
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ              
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชน                
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
     ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
 (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

     ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 

   (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 (๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

     ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

   (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

   (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
          (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
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 (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

     ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
     ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

    ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ       

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย                   

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน     

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                         

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ละเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 4.3 เป้าหมาย 
 4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 4.3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 5 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภู มิภาค
อาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ      
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กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ                
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเ พ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ                 
เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

 5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย                     
อย่างมีคุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
  5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย                  
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเ พ่ือการ
เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์    
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ                   
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ                   
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 37 
 

 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ                    
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้ สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่                        
สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้ างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2)  สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย(Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิ รูประบบการ
บริหารจัดการน าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ า                
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้ งด้านการบริหารจัดการด้านผัง เมืองด้าน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาค

เข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดย
ให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่าน               
แดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย

ค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน้ าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่                   
เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว                 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ                   
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  

3. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
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สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จ าเป็นต้องทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง
ก่อน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางที่เหมาะสม ดังนี้  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในประเทศ                  
โดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นต่าง ๆ คือ จุดแข็ง  

1. ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 
2. ความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
3. ฐานเศรษฐกิจที่กว้างข้ึน ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ความยากจนลดลง  
4. ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวด้านการบริหารความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน  บนหลักการ

บริหารจัดการที่ดี  
5. การบริหารเศรษฐกิจมหภาคปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับโครงสร้างและพฤติกรรมทาง เศรษฐกิจ  
6. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ  

จุดอ่อน    
1. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
2. คุณภาพประชากรอยู่ในระดับต่ า ขาดการเตรียมก าลังคน 
3. โครงสร้างพื้นฐาน ขาดความครอบคลุมทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ  
4. โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังอ่อนแอหลายด้าน ภาคการเกษตร : ผลิตผล คุณภาพการ

ผลิตต่ า   
7 ภาคอุตสาหกรรม : พ่ึงพิงเทคโนโลยีต่างประเทศการบิดเบือนกลไกตลาด การถ่ายทอด

เทคโนโลยีมีข้อจากัด ภาคบริการ : พึ่งพาเฉพาะการท่องเที่ยว (มุ่งเน้นปริมาณ ขาดคุณภาพ)  
5. เศรษฐกิจในประเทศมีขนาดเล็กและขาดความเข้มแข็ง  
6. การลงทุนและการวิจัยพัฒนายังไม่เพียงพอ และยังไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์ 
7. ความเหลื่อมล้าของผลตอบแทนระหว่างเจ้าของทุนและแรงงาน  
8. ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ มีปัญหา 

คอร์รัปชั่น กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  
9. การบังคับใช้กฎหมายยังมีปัญหา  
10. การพัฒนาทางจริยธรรม คุณธรรมยังอ่อนด้อย ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทาง

ยุทธศาสตร์ ต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติมีลักษณะเด่นสามประการ ดังต่อไปนี้  
10.1 ‘มั่นคง’ นิยามกว้าง แต่ไม่แตะปัญหากองทัพ วิธีการที่ยุทธศาสตร์                  

เสนอ ส่วน ใหญ่เป็นการ ‘พัฒนาและเสริมสร้าง’ ศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคง และ ‘คนใน                  
ทุกภาค ส่วน’ ให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการน่าสังเกตว่าไม่มีเนื้อหาใดๆ ในยุทธศาสตร์ด้านความ มั่นคง 
ที่พูดถึงการแก้ปัญหาและพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะการยกระดับ ‘ความโปร่งใส’ (transparency)                             
เช่น ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, การยกระดับ ‘ประสิทธิภาพ’ ในการใช้ ทรัพยากร (resource efficiency)                   
เช่น จ านวนนายพล หรือการยกระดับกลไก “ความรับผิด” (accountability) เป็นต้น 
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10.2 ‘มั่งค่ัง’ รัฐน าการส่งเสริมอุตสาหกรรม ไม่เอ้ือเป้าลดเหลื่อมล้ า เนื่องจาก 
เป้าหมาย ‘มั่งค่ัง’ ในแผนยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลดความเหลื่อมล้ าเนื้อหาส่วน
ใหญ่ จึงกระจายอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติสองด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันก าหนดให้รัฐมี ‘บทบาทน า’ ใน การสร้างหรือยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
หลากหลายประเภท เป็นนโยบายเน้นอุตสาหกรรม  (industrial policy) อย่างชัดเจน ตั้งแต่                         
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เป็นต้น น่าสังเกตด้วยว่า แผนนี้มิได้พูดถึง
การสร้างและคุ้มครอง ‘สนามแข่งขันที่เท่า เทียม’ (level playing field) อาทิการปรับปรุงกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล และมิได้พูดถึงแนวทางการขจัดหรือลดทอน “ความล้มเหลวของภาครัฐ” 
(government failures) โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นมากมายในขั้นตอนการริเริ่มและประกอบธุรกิจไปจนถึง
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายที่  ‘เลือก’ เอ้ือประโยชน์แก่บริษัทผู้ครองตลาดรายใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาหลายสิบปี                      
ประเด็น เหล่านี้ เป็นปัจจัยส าคัญในการเ พ่ิมอ านาจเหนือตลาดของบริษัทรายใหญ่  บั่นทอนโอกาส                              
ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ ฉุดรั้งนวัตกรรมและท าให้ความเจริญทางเศรษฐกิจกระจุกตัว  

10.3 ‘ยั่งยืน’ แบบโลกสวยและไม่ชัดเรื่องกระจายอ านาจ ‘ยั่งยืน’ ตาม
แนวคิด ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ หรือ sustainable development ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม                           
ของประชาชนถูกชูเป็นเป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี น่าสังเกตด้วยว่า ดัชนีชี้วัด(ซึ่งยัง‘ หลวม’ เกิน
กว่าจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดจริงได้) ข้อสุดท้ายของแผนนี้  พูดถึง “การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ระบบธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น” แต่ยังมิได้ระบุยุทธศาสตร์ใดๆ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมิได้สะท้อนรูปธรรมของ 
‘การมีส่วนร่วม’ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวอย่างและกรณีศึกษามากมายแล้วในประเทศไทย ยกตัวอย่าง เช่น 
การให้ชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์สามารถ หาเลี้ยงชีพได้โดยที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ซึ่งตอบโจทย์
เรื่องการกระจายอ านาจและธรรมาภิบาลด้วย ยังไม่นับนโยบาย คณะกรรมการ และมาตรการในยุค  คสช.                     
อีกจ านวนนับไม่ถ้วนที่ให้ ข้าราชการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชน และดึงอ านาจกลับคืนสู่ส่วนกลาง มากกว่าจะมุ่ง 
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น อันเป็นประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

จากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นปัญหาข้อขัดข้อง และผลกระทบที่จะ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ 6 ประการ คือ  

1. การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  
2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
3. โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  
4. ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรม

และวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง  
5. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง  
6. ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 นี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 1 ซึ่ง
จะน าไปสู่การวิเคราะห์ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 3 ต่อไป  

3. ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ก าหนดแนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ                        
ไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 สรุปได้ว่า   

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว คือ การก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี 2580 ที่สรุปสั้นๆ ได้ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

            รศ.ดร. อภิชาต  สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยตั้งข้อสังเกต  
ถึงที่มาของคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจว่า ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ดังนั้น “เป้าหมาย                
จึงไม่ครอบคลุมทุกมิติ”  

แน่นอนว่ายุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะในเมื่อจะใช้บังคับยาวถึง 20 ปี จ าเป็นจะต้องมีลักษณะ 
‘นามธรรม’ ค่อนข้างสูง เพื่อให้การปฏิบัติมีความอ่อนตัว เพราะถ้าหากเขียน ยุทธศาสตร์ชาติแบบตรงกันข้าม คือ
เขียนอย่างรัดกุมเป็นรูปธรรม แบบนั้นอาจปิดโอกาสที่จะตีความ กลั่นแกล้ง แต่ก็เท่ากับว่ารัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในอนาคตก็ยิ่งถกู ‘มัดมือชก’ ไร้ซึ่งอิสรภาพใน การออกแบบนโยบายมากกว่าเดิม ฉะนั้น รากของปัญหาที่
แท้จริงก็คือ การเขียนรัฐธรรมนูญและ กฎหมายที่ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติยาวถึง 20 ปีและมีผลผูกพันรัฐบาล
และหน่วยงานราชการทุกส่วน  

แนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เพ่ือให้แนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ                

ฉบับที่ 13 มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน รูปแบบการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ควรเป็นดังนี้  

1. รูปแบบพัฒนาแบบดั้งเดิมโดยยึดตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

2. รูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ โดยน าปัญหาข้อขัดข้องและผลกระทบของสภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคตในการปรับปรุงแผนพัฒนา 
อาทิ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมทุกมิติการกระจายอ านาจที่ไม่ครอบคลุม การใช้เทคโนโลยี                    
แบบรู้เท่าทันการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝัง ความคิดแบบจริงจังเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นอันดับแรก และระบบความยุติธรรม การบังคับ ใช้กฎหมาย มีมาตรฐานเดียว  

3. เป้าหมาย ประเทศพัฒนาต่อ ตามกระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพที่พึงประสงค์ของทุกภาค                 
ส่วนพัฒนาดีขึ้น การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการส าคัญ                  
ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการก าหนดอนาคตประเทศ‘ 
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4.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   

4.1 แผนพัฒนาภาค 

  แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา                
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานานชาติและสร้างความ

เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

และความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMSs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Ciub 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

- บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย - ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย - เมียนมา - ด่านสิงขร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 
 

     4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง) 
   วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
   ประเด็นการพัฒนา 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ 
SMS ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 
   4.3 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
   วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่งเมืองแห่งความสุข” 
   ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
   เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดียั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ 
สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่ง
ประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
   องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 

1) การมีสุขภาวะที่ดี 
2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3) สังคมคุณภาพ 
4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
5) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 
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   พันธกิจ 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุร ี  
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของ
บ้านเมือง 

 5. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
   วิสัยทัศน์ “ลพบุร”ี น่าอยู่” 
  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
  5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
  5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
  6.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 
  6.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน   
  5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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7. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 “วิสัยทัศน์” 
 “ สาธารณูปโภคท่ีดี การศึกษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า  
                    เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่ สู่ประตูอาเซียน” 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 เป้าประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 
   1. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
   2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงคลอบคลุม 
   3. การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเอ้ืออย่างเพียงพอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
   1.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อ การด ารงชีวิต 
   2. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
   1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค  ที่ดีข้ึน 
   4. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้านของชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม 
   3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
   1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมากข้ึน  
   2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาด
ได้ 
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  ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 

 

   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อ 
การด ารงชีวิต 
  
 

1.ร้อยละของประชาชน  มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
2. จ านวนผู้ที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม 
3. จ านวนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  
4. การพัฒนาทางการเกษตร ทั้งสายพันธ์พืชและ
เกษตรอินทรีย์ 

2. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

1. ร้อยละของประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถีการด ารงชีวิต 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานมี
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 

1. จ านวนเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนไฟฟ้า และระบบการสื่อสารเพ่ิมข้ึน  
3. ร้อยละของประชาชนได้รับน้ าใช้ในการอุปโภค 
บริโภคมากขึ้น 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
กระจายอย่างทั่วถึงคลอบคลุม 

1. ร้อยละของ ถนน แหล่งน้ า สะพาน ไฟฟ้าที่
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนา 
กระจายไปครอบคลุมในต าบล 

3. การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เอ้ืออย่างเพียงพอ 

1. จ านวนแหล่งทรัพยากรน้ าทางการเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละผู้มีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับ
การฟ้ืนฟ ู

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ร้อยละค่าเสียหาย การสูญเสียจากเกิดเหตุ       
สาธารณภัยในชุมชนมีจ านวนลดน้อยลง 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3. กิจกรรมในการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยและความปลอดภัยของประชาชน 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค  
ที่ดีข้ึน 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค 
2. กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค 

4. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้านของชีวิต 1. จ านวนของเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 1. ร้อยละของเด็กเล็กได้รับการศึกษา และดูแลอย่าง

ทั่วถึง 
2. ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
ต าบลได้รับส่งเสริมและสนับสนุน 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม 1. จ านวนประชาชนเข้าร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสืบทอดทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
2. เกิดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม หรือชมรม ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในการ
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม 
2. ประชาชนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่าง หรือต้นแบบ
ของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 1. ร้อยละของประชาชนผู้ เข้ารับบริการองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของจ านวนรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิม
มากขึ้น 
3. ผลการตรวจประเมินองค์กรท้องถิ่นประจ าปี  
(ร้อยละ) 
4.ร้อยละของบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาต าบล 
2.  จ านวนประชาชนได้รับการส่ง เสริมความรู้     
ความเข้าใจ ในสิทธิพลเมือง ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้ 

1. ร้อยละขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัด
ขยะภายในชุมชน 
2. ร้อยละของประชาชนมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณจ านวนขยะภายในครัวเรือนและชุมชน 
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  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 

 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน
และเพียงพอต่อ การด ารงชีวิต 
  
 

1.ร้อยละของประชาชน  มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
2. จ านวนผู้ที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม 
3. จ านวนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  
4. การพัฒนาทางการเกษตร ทั้งสายพันธ์พืชและ
เกษตรอินทรีย ์

ร้อยละ 50 
ปีละ 80 คน 
 
ปีละ 1 กลุ่ม 
1 ประเภท 

2. ความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 

1. ร้อยละของประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถีการด ารงชีวิต 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 60 
 
ปีละ 55 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.  ร ะบบสาธารณูป โภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพ่ิม
มากขึ้น 

1. จ านวนเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนไฟฟ้า และระบบการสื่อสาร  
3. ร้อยละของประชาชนได้รับน้ าใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

ปีละ 10 สายทาง 
 
ปีละ 6 จุด 
ร้อยละ 80 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึง
คลอบคลุม 

1. ร้อยละของ ถนน แหล่งน้ า สะพาน ไฟฟ้าที่
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนา 
กระจายไปครอบคลุมในต าบล 

ร้อยละ 80 

3. การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเอ้ืออย่างเพียงพอ 

1. จ านวนแหล่งทรัพยากรน้ าทางการเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ปีละ 5 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. จ านวนประชาชนที่ ได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละผู้มีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์
ได้รับการฟื้นฟู 

ปีละ 150 คน 
 
ร้อยละ 90 

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ร้อยละค่าเสียหายจากเกิดเหตุสาธารภัยใน
ชุมชนมีจ านวนลดน้อยลง 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
3. กิจกรรมในการส่ง เสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยและความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ร้อยละ 5 
 
ปีละ 178 คน 
 
ปีละ 6 โครงการ 
 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และ
การควบคุมโรค  ที่ดีขึ้น 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค 
2. กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค 

ปีละ 150 คน 
 
ปีละ 8 โครงการ 

4. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทุก ๆ 
ด้านของชีวิต 

1. จ านวนของเทคโนโลยีที่ประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ปีละ 1 ประเภท 

 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

1. ร้อยละของเด็กเล็กได้รับการศึกษา และดูแล
อย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
ต าบลได้รับส่งเสริมและสนับสนุน 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ได้รับการส่งเสริม 

1. จ านวนประชาชนเข้าร่วมในการส่ง เสริม 
อนุรักษ์ และสืบทอดทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณ ี
2. เกิดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม หรือชมรม ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

จ านวน 125 คน 
 
 
ปีละ 1 กลุ่ม 

3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. ประชาชนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่าง หรือ
ต้นแบบของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ปีละ 80 คน 
 
ปีละ 2 คน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

1. ร้อยละของประชาชนผู้เข้ารับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของจ านวนรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมมากข้ึน 
3. ผลการตรวจประเมินองค์กรท้องถิ่นประจ าปี
(ร้อยละ) 
4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 90 
 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนา 
ต าบล 
2. จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ในสิทธิพลเมือง ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 75 
 
ปีละ 120 คน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ปีละ 150 คน 
 
ปีละ 13 ชุมชน 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง 
สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
ภายในชุมชนให้สะอาดได้ 

1. ร้อยละขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะภายในชุมชน 
2. ร้อยละของประชาชนมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะ และลดปริมาณจ านวนขยะภายในครัวเรือน
และชุมชน 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 60 

   
กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 
   กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการคมนาคม และการขนส่งในชุมชน 

   กลยุทธ์ 2 การพัฒนาด้านไฟฟ้า และการสื่อสาร 
   กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
   กลยุทธ์ 1 การพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
   กลยุทธ์ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
   กลยุทธ์ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 
   กลยุทธ์ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
   กลยุทธ์ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   กลยุทธ์  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 

   กลยุทธ์  2 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   กลยุทธ์ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการ การให้บริการแก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ 3 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
   กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามตามวิถีประชาธิปไตย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 2. การพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
ต าบลน่าอยู่

และ
สภาพแวดล้อม

ที่ย่ังยืน 

การพัฒนาการ
เจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ 
และการเกษตร 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

การพัฒนา
ต าบลน่าอยู่ 
และ
สภาพแวดล้อม
ที่ย่ังยืน 

การพัฒนาให้บริการขั้นพ้ืนฐาน การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
และสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มี
ความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม 
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชนภายในต าบล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลของ
ประชาชนให้สามารถตอบสนองชีวิต
ความเป็นอยู่ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน รองรับการ 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ครอบคลุมได้
มาตรฐาน เป็นการจัดสร้างปรับปรุง ให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ระบบระบายน้ า 
ระบบไฟฟ้า ประปา สถานที่ออกก าลังกาย อาคาร
เอนกประสงค์ และอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นแก่ประชาชน
ให้ได้มาตรฐานในการใช้งานและมีความปลอดภัย 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตส านึก
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ภาวะโลกร้อน เป็นการจัด 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

 ขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือ
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ ให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สร้างแนวทางป้องกัน 
จัดการน้ าเสีย และขยะมูลฝอย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบลทั้งภายในชุมชน แหล่งน้ า  
ล าคลอง แม่น้ าสายต่าง ๆ ให้มีความสะอาด สามารถ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ ามาก และเพียงพอกับความ
ต้องการ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้สีเขียว สวนสาธารณะ 
แหล่งพักผ่อนหรือสถานที่ท ากิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชน 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีความมั่นคง
ปลอดภัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างรอบด้านตรง
กับปัญหาของสังคม และชุมชน ส่วน
อย่ า ง เ สมอภาค และ เป็ นธ รรม 
สามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
ค ว า ม สุ ข  ส่ ง เ ส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีที่ทรงคุณค่า สร้างความ
ส ม า น ฉั น ท์  ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก
ประชาธิปไตย ใช้หลักศาสนาในการ

- สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เป็นการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ ส่ ง เสริม สนับสนุน ให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างให้เกิดความรัก 
ความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัว
สามารถท าหน้าที่ ในการดูแลควบคุม และพัฒนา
สมาชิกของครอบครัว ให้เติบโตเป็นสมาชิกของชุมชน
ที่มีคุณภาพสืบไป เพ่ือลดการเกิดปัญหาสังคม 
- สร้างการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้แก่ชุมชน 
เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างให้ชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมในมิติ
ต่าง ๆ การพัฒนาคน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
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ด าเนินชีวิต ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง พัฒนาสถาบันต่าง ๆ ในด้าน
ของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภัยด้านชีวิต และทรัพย์สิน มี
การจัดระบบป้องกันคุ้มครองอย่าง
ครอบคลุมรอบด้าน เพ่ือลดปัญหา 
อาชญากรรม ความรุนแรงแรงต่าง ๆ  
ที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน 

ระหว่างชุมชนในเขตต าบล และระหว่างชุมชนกับ
สังคมภายนอก เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริม พัฒนาให้ประชาชน ชุมชน เกิดความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมือง
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง 
- ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวัง และช่วยกันสอดส่องดูแล
โดยชุมชนเอง 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

  - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวัง 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งการจัดระบบ
การักษาความปลอดภัย มีหน่วยช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ 
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักระเบียบสังคม 
ค่านิยม ซึ่งสามารถใช้หลักสังคมควบคุมดูแล และเป็น
บรรทัดฐานในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลัก
ประชาธิปไตย ทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
การเลือกผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หรือแม้กระทั่งการ
เลือกตั้งในระดับประเทศ  
- เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 59 
 

 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

การพัฒนาการ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจ และ
การเกษตร 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต ลดต้นทุนการผลิต 
เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่ เน้นเกษตร
อินทรีย์ พร้อมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ง
วิทยาการความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย
ในการผลิต 

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ใน
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพ โดยการรณรงค์
ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และการพัฒนาอาชีพ การจัดโครงการ/กิจกรรม   
ที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
- พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยต่อระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเกษตรที่ดีและเพียงพอกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมความรู้วิชาการทางการเกษตร การเพ่ิมมูลค่า 
ลดต้นทุนการผลิต และสินค้าทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน  
- ส่ง เสริมเกษตรอินทรีย์  การปลูกพืชหมุนเวียน        
ที ่หลากหลาย ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
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   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยื่นทาง

ยุทธศาสตร์ 
“สาธารณูปโภค
ที่ดี การศึกษา
ก้าวล้ า 
วัฒนธรรม
ทรงคุณค่า  
เศรษฐกิจยั่งยืน 
สังคมน่าอยู่  
สู่ประตู
อาเซียน” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 
2. โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
กระจายอย่างทั่วถึง
คลอบคลุม 
3. การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเอ้ือ
อย่างเพียงพอ 

1. จ านวน
เส้นทางการ
คมนาคม
ขนส่งที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนที่
เพ่ิมข้ึนไฟฟ้า 
และระบบ
การสื่อสาร  
 
3. ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับน้ าใช้
ในการ
อุปโภค 
บริโภค 
4. ร้อยละของ 
ถนน แหล่งน้ า 
สะพาน ไฟฟ้าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และ
พัฒนา กระจาย
ไปครอบคลุมใน
ต าบล 
5. จ านวน
แหล่ง
ทรัพยากรน้ า
ทาง
การเกษตรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ปีละ 10 
 
 
 
 
 

ปีละ 40 
จุด 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 

ปีละ 5 
แห่ง 

กลยุทธ์ 1 
การพัฒนา
ระบบการ
คมนาคม 
และการ
ขนส่งใน
ชุมชน 

กลยุทธ์  
2 การ
พัฒนาด้าน
ไฟฟ้า และ
การสื่อสาร 
กลยุทธ์  
3 การ
พัฒนา
แหล่งน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษตร 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 3 
การพัฒนา
แหล่งน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษตร 

การพัฒนา
ต าบลน่าอยู่
และสภาพ 
แวดล้อมที่
ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์  
ที่ 2  
การ
เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

1.ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้นและเพียงพอ
ต่อการ
ด ารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  
2. จ านวนผู้ที่
ได้รับการฝึก
ทักษะอาชีพ
ทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพ
เสริม 
3. จ านวนการ
รวมกลุ่มใน
รูปแบบ
สหกรณ์  
4. การพัฒนา
ทางการเกษตร 
ทั้งสายพันธ์พืช
และเกษตร
อินทรีย์ 
 
 

1. ร้อยละ
ประชาชนยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถี
การด ารงชีวิต 
2. จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 20 
 
 
 

ปีละ 80 
คน 
 
 
 
 

ปีละ 1 กลุ่ม 
1 ประเภท 

 
 

ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 55 
คน 

กลยุทธ์ 1 
การพัฒนา
อาชีพ และ
ส่งเสริม
รายได้แก่
ประชาชน 
กลยุทธ์ 2 
การพัฒนา
อาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรและ
กิจการ
สหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ 4 
การพัฒนา
และส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 
 
กลยุทธ์ 2 
การพัฒนา
อาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 

การ
พัฒนาการ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจ 
และ
การเกษตร 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
สังคม 
คุณภาพชีวิต 
และความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละผู้มี
ปัญหา
คุณภาพชีวิตที่
ต่ ากว่าเกณฑ์
ได้รับการฟ้ืนฟู 
 
 

ปีละ 250 
คน 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1 
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
กลยุทธ์ 2 
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ
และการกีฬา 
กลยุทธ์ 4 
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการ
สังคมแก่
ประชาชน 
กลยุทธ์ 5 
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
การควบคุม
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  2. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัย และ
การควบคุม
โรค  ที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ
ค่าเสียหายจาก
เกิดเหตุสาธาร
ภัยในชุมชนมี
จ านวนลด
น้อยลง 
2. จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
3. กิจกรรมใน
การส่งเสริม
การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารภัยและ
ความปลอดภัย
ของประชาชน 
1. จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วมการ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัย และ
การควบคุม
โรค 
2.กิจกรรมใน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 
และการ
ควบคมุโรค 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
ปีละ 178 
คน 
 
 
 
ปีละ 6 
โครงการ 
 
 
ปีละ 150 
คน 
 
 
 
ปีละ 8 
โครงการ 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1 
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
กลยุทธ์ 2 
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 5 
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
การควบคุม
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  4. น า
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ทุก 
ๆ ด้านของ
ชีวิต 
 

1. จ านวนของ
เทคโนโลยีที่
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ปีละ 1 
ประเภท 

 

กลยุทธ์ 6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

1.ประชาชนมี
โอกาสเข้ารับ
การศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
2. ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
ได้รับการ
ส่งเสริม 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
เด็กเล็กได้รับ
การศึกษา และ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 
2. ร้อยละของ
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
เขตต าบลได้รับ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
 
1. จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ 
และสืบทอด 
ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี 
2. เกิดการ
รวมกลุ่มจัด
กิจกรรม หรือ
ชมรมด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

125 คน 
 
 
 

ปีละ 1 
กลุ่ม 

 
 
 
 

กลยุทธ์  1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพและ
ทั่วถึง 

 
 
 
 
กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมศาสนา 
การอนุรักษ์ 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  3. ประชาชน
มีคุณธรรม
จริยธรรม  
 

1. ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
2. ประชาชน
สามารถเป็น
บุคคลตัวอย่าง 
หรือต้นแบบของ
ชุมชนด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

ปีละ 80 
คน 
 
 
 

ปีละ 2 คน 

กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
5 เสริมสร้าง
การเมืองและ
การบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. มีผลการ
ปฏิบัติราชการ
ที่เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนผู้เข้า
รับบริการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น มีความพึง
พอใจ 
2. ร้อยละของ
จ านวนรายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมากขึ้น 
3. ผลการตรวจ
ประเมินองค์กร
ท้องถิ่นประจ าปี 
(ร้อยละ) 
4. ร้อยละของ
บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

กลยุทธ์ 1 การ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ 
กลยุทธ์ 2 การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ 
การให้บริการ
แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ 3 การ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
สวัสดิการของ
บุคลากร 
 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  2. การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
ในการพัฒนา 
ต าบล 
2. จ านวน
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ในสิทธิ
พลเมือง ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
75 

 
 

ปีละ 
120 คน 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. เกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

2. ขยะ
ภายใน
ชุมชนไม่
ตกค้าง 
สามารถ
ก าจัดขยะ 
และสิ่ง
ปฏิกูล
ภายใน
ชุมชนให้
สะอาดได้ 
 

1. จ านวน
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละขยะ
ภายในชุมชนไม่
ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะภายใน
ชุมชน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เรื่องการก าจัดขยะ 
และลดปรมิาณจ านวน
ขยะภายในครัวเรือน
และชุมชน 

ปีละ 80 
คน 
 
 
 

ปีละ 11 
ชุมชน 

 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

 
 

ร้อยละ 
60 

กลยุทธ์ 1. 
การพัฒนา
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 2. 
การก าจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

การพัฒนาต าบล
น่าอยู่และ
สภาพแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
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 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต             
ทั้งภายนอกและภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1) ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน  

2) บริหารงานแบ่งส่วนราชการ แบ่งหน้าที่การท างานที่ชัดเจน ปกครองบุคลากรแบบครอบครัว 
  3) ท าเลที่ตั้งของต าบลโพธิ์เก้าต้นมีความเหมาะสมและใกล้สถานที่ราชการ สามารถติดต่อ
ราชการได้สะดวกรวดเร็ว   
  4) มีเส้นทางการคมนาคม สัญจร ติดกับถนนสายหลัก ท าให้มีความสะดวกในการเดินทาง  
และส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในต าบลได้เป็นอย่างดี 
  5) มีแม่น้ าลพบุรีซึ่งเป็นสายส าคัญไหลผ่านภายในต าบลเหมาะแก่การใช้แหล่งน้ าในการ 
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
  6) พ้ืนที่ในต าบลมีศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ที่เข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน   
  7) ในต าบลมีสถานศึกษาที่เพียงพอแก่ประชากรในต าบลและใกล้กับแหล่งสถานศึกษาขนาดใหญ่  
มีการพัฒนาทางการศึกษามากข้ึนเหมาะสมและสะดวกแก่ประชากรในต าบล 
  8) มีแหล่งส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยวัดต่าง ๆ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
  9)  มีการบริหารจัดการที่ดีขยะภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดีเก้ือต่อการพัฒนาต าบล 
  10) มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ (สวนลิง) ท าให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้ เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
  11) เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่ ทั้งพืชสวน พืชไร่ และโดยเฉพาะการปลูก
ข้าว เป็นพืชที่ส าคัญของต าบล 
  12) มีปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคคลรุ่นหลังให้เกิดความรู้ ความสามารถ
ได้เป็นอย่างด ี
  จุดอ่อน (Weakness) 
  1) ประชาชนขาดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และจิตอาสาในการ
พัฒนาต าบลในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 
  2) สภาพพ้ืนที่ของต าบลมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
  3) พื้นที่ของต าบลมีพื้นท่ีจ านวนมาก ซึ่งไม่สมดุลกับงบประมาณท่ีได้รับในการพัฒนาต าบล  
ท าให้เกิดการกระจายทรัพยากรไม่ทั่วถึง 
  4) ประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแลประชากรกลุ่มนี้จ านวนมาก และ
ทรัพยากรในการให้บริการเป็นไปอย่างจ ากัด 
  5) ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
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  6) เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ ทางการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรปลอด
สารพิษ หรือเกษตรอินทรีย์ ในการปลูกพืช 
  7) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในต าบล 
  8) ขาดแคลนบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
  9) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงาน และไม่ทันต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินท าการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  โอกาส (Opportunity) 
  1) ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 
  2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการจัดระเบียบสังคม ปัญหาอาชญากรรม  
และปัญหาทางสังคม 
  3) รัฐบาลได้กระจายอ านาจและส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) มีองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาตรวจสอบการท างานด้านความโปร่งใส การ
ทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานท้องถิ่น 
  5) รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และการสร้างเครือข่าย ของชุมชน ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการทุกภาคส่วน 
  อุปสรรค (Threats) 
  1) การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเป็นไปได้ช้า และไม่เพียงพอแก่การกระจาย 
และจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชนไม่เพียงพอ 
  2) เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืชในการเพาะปลูก
ทางเกษตร ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  3) การจัดสรรทรัพยากรน้ าในการอุปโภค บริโภค และทางการเกษตรที่ไม่เพียงพอ 
  4) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะไม่คงที่ ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศที่มี
ผลกระทบมรภาพรวมของท้องถิ่น 
  5) ปัญหาการกระจายรายได้ทีไ่ม่มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าครองชีพกับรายได้ 
  6) ราคาสินค้าทางการเกษตรถูกกดขี่ราคาจากพ่อค้าคนกลาง และแหล่งจ าหน่าย กระจายสินค้า
ทางการเกษตรถูกกีดกันจากพ่อค้าคนกลาง 
  7) กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ให้เข้ากับสถานการณ์ และการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้าน อยู่ใกล้อ าเภอเมือง มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ดี และชุมชนมีการรวมตัวในการเสนอแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้าราชการและประชาชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นอย่างดี โรงเรียน                  
ระดับอนุบาล ประถมและศูนย์การเรียนชุมชน  (การศึกษานอกโรงเรียน)  มีความพร้อมและมีขีดความสามารถใน
การให้บริการประชาชนและอาจรองรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๆ ได้  อนาคตเป็นที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ของธุรกิจ และบ้านพักอาศัย 
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8. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น พ.ศ.2566-2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การ
เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล ้าในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบและธรรมภิบาล 

ในสังคมไทย 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบ          
โลจสิติกส ์

 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
กรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาตแิละสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจาย
การท่องเท่ียวทัว่ทั้งภาค  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถ 
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหาร
จัดการน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่ม ภัยแล้ง และ 
คงความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตู
การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว เช่ืองโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย ภาค
กลาง – ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคม
กับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความเหลือ่ม
ล้ าภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่ม
ความสามารถในการผลติอาหาร
ปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME 

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ 40 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า
เจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ภาค 

สตร์
ภาค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
กรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาตแิละสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจาย
การท่องเท่ียวทัว่ทั้งภาค  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถ 
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหาร
จัดการน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่ม ภัยแล้ง และ 
คงความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตู
การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว เช่ืองโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย ภาค
กลาง – ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคม
กับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความเหลือ่ม
ล้ าภายในประเทศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมโลจสิติกส ์ขนสง่มวลชน 
เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 สร้าง
มูลค่าเพิม่ด้านอาหารปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหาร
จัดการดา้นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและ
สภาพแวดล้อมด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

เข้มแข็ง และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถทางการศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด  
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่ม
ความสามารถในการผลติอาหาร
ปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME 

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ 40 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/
ป่าสักในกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน
อย่างสมดลุและยั่งยืน  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมโลจสิติกส์ ขนสง่มวลชน 
เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ 
เสรมิสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถทางการศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด  
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
ในจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การเมืองและการบรหิารองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การเมืองและการบรหิารองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึงคลอบ
คลุม 
 

3. การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่าง
เพียงพอ 

 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 

2. ความสามารถในการ
บริหารจดัการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

2. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

3. ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค  
ที่ดีขึ้น 

 

1. มีผลการปฏิบัตริาชการ
ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

3. ประชาชนมีคณุธรรม
จริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีได้รับการส่งเสริม 
 

4. น าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้าน 
ของชีวิต 
 

2. ขยะภายในชุมชนไม่
ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชน
ให้สะอาดได ้
 

1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2. การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 
 

1. ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึงคลอบ
คลุม 
 

3. การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่าง
เพียงพอ 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการ
คมนาคม และการขนส่งใน
ชุมชน 
 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
และการสื่อสาร 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 

2. ความสามารถในการ
บริหารจดัการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์1 การพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ์3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

2. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

3. ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค  
ที่ดีขึ้น 

 

4. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้
ทุก ๆ ด้านของชีวิต 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1 การ
เสริมสร้างป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
และการกีฬา 

 

กลยุทธ์ 6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ 5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การควบคุม
โรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

 

กลยุทธ์ 4 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ
สังคมแก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

3. ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีได้รับการส่งเสริม 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมประชาชนมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. มีผลการปฏิบัติ
ราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

2. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาการบริหาร
จัดการ การให้บริการแก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้
สะอาดได้ 
 

1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 2. พัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ ์
การพัฒนา
ระบบการ
คมนาคม 
และการ
ขนส่งใน
ชุมชน 
 
 

กลยุทธ ์ 
การพัฒนา
ด้านไฟฟ้า 
และการ
สื่อสาร 
 

กลยุทธ ์
การพัฒนา
แหล่งน ้า
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษตร 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์
การ
พัฒนา
อาชีพ 
และ
ส่งเสริม
รายได้แก่
ประชาชน 
 

กลยุทธก์าร
พัฒนา
อาชีพตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และ
เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์
ส่งเสริม
กลุ่ม
เกษตร
และ
กิจการ
สหกรณ์ 
 

กลยุทธ ์การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ ์ 
เสริมสร้าง
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
 

กลยุทธ์
ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนากา
รและการ
กีฬา 
 

กลยุทธ ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

กลยุทธก์าร
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
การควบคุม
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

กลยุทธ์
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 
สวัสดิการ
สังคมแก่
ประชาชน 
 

กลยุทธก์าร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานพาณิชย ์ แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์ 

แผนงาน 

กลยุทธ์   
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ 
และท่ัวถึง 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม
ศาสนา การ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

กลยุทธ์  
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
และพัฒนา
รายได ้
 

กลยุทธ์   
การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ การ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์   
การพัฒนา
และส่งเสรมิ
สวัสดิการ
ของบุคลากร 
 

กลยุทธ์   
การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
พัฒนาการก าจัด
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  แผนงานการศึกษา      แผนงานการศาสนา     
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

  แผนงานบริหารทั่วไป     แผนงานสร้างความ   
    เข้มแข็งของชุมชน 

  แผนงานการเกษตร    แผนงานเคหะและ 

   ชุมชน 
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แผนงาน 

    แผนงานเคหะและชุมชน    แผนงานพาณิชย์    แผนงานการเกษตร  แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

ผลผลิต/โครงการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคมและการขนส่งของ
ต าบล 
2. โครงการการพัฒนาไฟฟ้า 
แสงสว่าง และการสื่อสารของ
ชุมชน 
3.  โครงการส่งเสริมลานกีฬา
ส าหรับการออกก าลังกายภายใน
ชุมชน 
4. โครงการรักษาความสะอาด
ของชุมชน เพื่อเป็นต าบลน่าอยู่ 
น่ามอง 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลติ
น้ าประปา ท่ีสะอาดและ
เพียงพอ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ าทางการเกษตร 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทางการเกษตร 
3. โครงการอนุรักษ์ ปรับภูมิทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ 
และรายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสรมิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถี
พอเพียง 
3. โครงการแก้ไขปญัหา ฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพตดิ 
4. โครงการส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนท้ังระดับ
ท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ 
5. โครงการอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายต่าง ๆ 

1. โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. โครงการส่งเสรมิการกีฬาใน
ต าบล 
3. โครงการส่งเสรมิด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี ของ
ต าบล 
4. โครงการเสริมสร้างต าบล
คุณธรรม จรยิธรรม 
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แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์    แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการศึกษา   แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงาน 

1. โครงการส่งเสรมิการ
บริหารจดัการการศึกษาอย่าง
บูรณาการและเท่าเทียม 
2. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
3. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 
4. โครงการส่งเสรมิ
การศึกษาด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณ ี

1. โครงการพัฒนาการจดัเก็บ
รายได้ของ อบต.  
2. โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ อบต. โพธิเ์ก้าต้น 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต. 
 

1. โครงการสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตต าบล 
3. โครงการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการยกระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพสังคม
เป็นสุขอย่างยั่งยืน 

1. โครงการส่งเสรมิการบริหารจดัการ
พัฒนางานสาธารณสุข 
2. โครงการป้องกันและควบคมุโรค 
3. โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องตน้ 
4. โครงการรณรงค์และอบรมให้
ความรู้ด้านสาธารณสุข 
5. โครงการป้องกันและควบคมุสตัว์
พาหะโรคติดต่อ 

ผลผลิต/โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ สาธารณูปโภคที่ดี  การศกึษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า เศรษฐกจิยั่งยืน  สังคมน่าอยู่ สูป่ระตูอาเซียน 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างการเมืองและ
การบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคกระจาย
อย่างทั่วถึงคลอบคลุม 
 

3. การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเอื้อ
อย่างเพียงพอ 

 

1.  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึนและ
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 
2. ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง 

 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

2. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
3. ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัย และการ
ควบคุมโรค  ที่ดีขึ้น 

 

1. มีผลการปฏิบัติ
ราชการที่เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

1.ประชาชนมีโอกาส
เข้ารับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 

3. ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีไดร้ับ
การส่งเสริม 
 

4. น าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้าน 
ของชีวิต 
 

2. ขยะภายในชุมชน
ไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลภายในชุมชน
ให้สะอาดได ้
 

1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. การมสี่วนร่วม
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 

เป้าประสงค ์
1. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึงคลอบคลุม 
 

3. การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่างเพียงพอ 

 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการ
คมนาคม และการขนส่งในชุมชน 
 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
และการสื่อสาร 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานพาณิชย ์ แผนงานการเกษตร 

ปีละ 10 สายทาง ปีละ 6 จดุ ร้อยละ 80 ปีละ 5 แห่ง 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน
และเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 

2. ความสามารถในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพยีง 

 

กลยุทธ์1 การพัฒนาอาชีพ 
และส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ์3 ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรและกิจการสหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ร้อยละ 80 

 

ปีละ 55 คน ปีละ 80 คน ปีละ 1 กลุ่ม 1 ประเภท 
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1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

3. ประชาชนมสีุขภาพอนามยั และ
การควบคุมโรค  ท่ีดีขึ้น 

 

4. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้
ทุก ๆ ด้านของชีวิต 
 

กลยุทธ์ 1 การ
เสริมสร้างป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการและการ
กีฬา 

 

กลยุทธ์ 6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ 5 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 

กลยุทธ์ 4 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการสังคมแก่
ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 2 การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานสาธารณสุข 

ปีละ 250 คน ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ปีละ 178 คน ปีละ 6 โครงการ ปีละ 150 คน อย่างน้อยปีละ 
8  โครงการ
โครงการ 

ปีละ 1 อย่าง 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

3. ประชาชนมีคณุธรรม
จริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ได้รับการส่งเสรมิ 
 

กลยุทธ์  1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมประชาชนมี
คุณธรรม และจริยธรรม 

 

แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ร้อยละ 100 จ านวน 125 คน ปีละ 1 กลุ่ม ปีละ 100 คน ปีละ 2 คน 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธภิาพ 
 

1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ การให้บริการแก่
ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาและ
ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 

 

แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 ปีละ 120 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้
สะอาดได้ 
 

1. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 2. พัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน 

ปีละ 150 คน ปีละ 11 ชุมชน ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โพธิ์เก้าตน้ 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ / โครงการ หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 60 61 62 63 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เพิ่มผลผลิต สร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้า

เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา

ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ท่ีมี
คุณภาพและ

เพียงพอ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง

พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้น 
2. โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ
สาธารณูปโภค
กระจายอย่าง

ท่ัวถึง
ครอบคลุม 

1. จ านวนถนน 
แหล่งน้ า สะพาน 

ไฟฟ้า ท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 

ปรับปรุง และ
พัฒนาได้
มาตรฐาน  

เพิ่มมากขึ้น 
2. ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน
การใช้

สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

  1.โครงการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/เสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

(ถนน) 

กองช่าง  
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9.  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ 

เชื่อมโยง 
กับ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อบต          

โพธิ์เก้าตน้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ / 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 
เข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

1. จ านวน
เส้นทางการ
คมนาคมขนส่งที่
ได้มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

10 10 10 10 10 ปีละ 10 กลยุทธ ์1 การ
พัฒนาระบบ
การคมนาคม 
และการขนส่ง
ในชุมชน 
 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคมและการ
ขนส่งของต าบล 
 

กองช่าง  

2. จ านวนที่
เพิ่มขึ้นไฟฟ้า 
และระบบการ
สื่อสาร 
 

6 6 6 6 6 ปีละ 30 จุด กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาด้าน
ไฟฟ้า และการ
สื่อสาร 

2. โครงการการ
พัฒนาไฟฟ้า แสง
สว่าง และการ
สื่อสารของชุมชน 

3. ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
น้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์3 การ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ าประปา ที่
สะอาดและเพยีงพอ 
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ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อบต          

โพธิ์เก้าตน้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด  
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

   2. โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึง
คลอบคลุม 

1. ร้อยละของ ถนน 
แหล่งน้ า สะพาน 
ไฟฟ้าที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนา 
กระจายไปครอบคลุม
ในต าบล 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์1 การ
พัฒนาระบบการ
คมนาคม และ
การขนส่งใน
ชุมชน 
กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาด้านไฟฟ้า 
และการส่ือสาร 
กลยุทธ ์3 การ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคมและการ
ขนส่งของต าบล 
2. โครงการการ
พัฒนาไฟฟ้า แสง
สว่าง และการส่ือสาร
ของชุมชน 
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ า
ทางการเกษตร 
4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
น้ าประปา ที่สะอาด
และเพียงพอ 

กองช่าง  
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ความ 
เชื่อมโยง 

งบ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,        

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

   3. การจัดสรร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเอื้อ
อย่างเพียงพอ 

1. จ านวนแหล่ง
ทรัพยากรน้ า
ทางการ เกษตร
ที่ได้ รับกา
พัฒนา 

5 5 5 5 5 ปีละ 5 แห่ง กลยุทธ ์3 การพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
 

3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการน้ า
ทางการเกษตร 

กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านอาหาร
ปลอดภัย 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหาร
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 
เข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

1.  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
และเพียงพอต่อ 
การด ารงชีวิต 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชน  มี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

20 20 20 20 20 ร้อยละ 75 กลยุทธ ์1 การพัฒนา
อาชีพ และส่งเสริม
รายได้แก่ประชาชน 
กลยุทธ ์2 การพัฒนา
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ และ
รายได้แก่
ประชาชน 
2. โครงการ
ส่งเสริมหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามวิถี
พอเพียง 
3. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,       

 โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้า 
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต / 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

           กลยุทธ ์4 การพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

4.  โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน
ทางการเกษตร 

  

2. จ านวนผู้ที่
ได้รับการฝึก
ทักษะอาชีพทั้ง
อาชีพหลกัและ
อาชีพเสริม 

80 80 80 80 80 ปีละ 80 
คน 

กลยุทธ ์1 การพัฒนา
อาชีพ และส่งเสริม
รายได้แก่ประชาชน 
กลยุทธ ์2 การพัฒนา
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ และ
รายได้แก่
ประชาชน 
2. โครงการ
ส่งเสริมหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามวิถี
พอเพียง 
 

  

3. จ านวนการ
รวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 กลุ่ม กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 

4.  โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน
ทางการเกษตร 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

    4. การพัฒนา
ทางการเกษตร 
ทั้งสายพันธ์พืช 
และเกษตร
อินทรีย ์

1 1 1 1 1 1 ประเภท กลยุทธ ์3 
ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 

4.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

  

2 .ความ สามารถ
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 

1. ร้อยละชอง
ประชาชนยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถี
การด ารงชีวิต 

20 20 20 20 20 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ และ
รายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามวิถีพอเพียง 
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

    2. จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

50 50 60 60 60 ปีละ 75 คน กลยุทธ ์1 การ
พัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ และ
รายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามวิถีพอเพียง 
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,       

 โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
 / โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่
4 พัฒนา
สังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ลพบุรีสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
สังคม  
คุณภาพชีวิต 
และความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 

1. ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

1. จ านวน
ประชาชนที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

300 300 200 400 400 ปีละ  
250 คน 

กลยุทธ ์1 การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กลยุทธ ์2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
และการกีฬา 
กลยุทธ ์4 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการสังคมแก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์5 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
3. โครงการพัฒนา
คุณภาพสังคมเป็นสุข
อย่างยั่งยืน 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
5. โครงการส่งเสริม
การกีฬาในต าบล 
 
 
 

ส านักปลัด/ 
กอง

สาธารณสุขฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

            6. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข 
7. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค 
8. โครงการคัดกรอง
ผู้ป่วยเบื้องต้น 
9. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
10. โครงการป้องกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

    2. ร้อยละ 
ผู้มีปัญหา
คุณภาพชีวิต 
ที่ต่ ากวา่เกณฑ์
ได้รับการฟื้นฟ ู
 

30 30 30 30 30 ร้อยละ 70 กลยุทธ ์  
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ
สังคมแก่ประชาชน 
กลยุทธ ์ การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การควบคุมโรค 
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในชุมชน 
3. โครงการพัฒนา
คุณภาพสังคมเป็น
สุขอย่างยั่งยืน 
4. โครงการส่งเสริม
ลานกีฬาส าหรับการ
ออกก าลังกาย
ภายในชุมชน 
5. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด/ 
กอง

สาธารณสุขฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,       

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

            6. โครงการคัดกรอง
ผู้ป่วยเบื้องต้น 
7. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
8. โครงการป้องกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 
 

  

2. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. ร้อยละ
ค่าเสียหายจาก
เกิดเหตุสาธาร
ภัยในชุมชนมี
จ านวนลด
น้อยลง 

5 5 5 5 5 
 

ร้อยละ 5 ต่อปี กลยุทธ ์1 การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
กลยุทธ ์2 การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

1. โครงการ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ส านักปลัด สภ.ท่าหิน 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,        

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

            2. โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ต าบล 
3. โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

  

2. จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

150 170 190 200 200 
 

ปีละ  
178 คน 

กลยุทธ ์1 การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กลยุทธ ์2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. โครงการ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

            2. โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ต าบล 
3. โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

  

3. กิจกรรมใน
การส่งเสริมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธาร
ภัยและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 
 

6 6 6 6 6 ปีละ 6 
โครงการ 

กลยุทธ ์1 การ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
กลยุทธ ์2 การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. โครงการ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

            2. โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ต าบล 
3. โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

  

3. ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย และ
การควบคุมโรค  ที่ดี
ขึ้น 
 

1. จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมการพัฒนา
สุขภาพอนามัย 
และการควบคุม
โรค 

100 100 150 150 150 ปีละ  
150 คน 

กลยุทธ ์5 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

1. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค 
2. โครงการคัดกรอง
ผู้ป่วยเบื้องต้น 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รพ.สต.  
โพธิ์เกา้ต้น 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

            3. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
4. โครงการป้องกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 

  

2. กิจกรรมใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดา้น
สุขภาพอนามัย 
และการควบคุม
โรค 

8 8 9 9 9 อย่างน้อยปีละ 
8 โครงการ 

กลยุทธ ์5 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

1. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค 
2. โครงการคัดกรอง
ผู้ป่วยเบื้องต้น 
3. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รพ.สต.   
โพธิ์เกา้ต้น 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

          4. โครงการป้องกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 

  

4. น าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ทุก ๆ 
ด้านของชีวิต 
 

1. จ านวนของ
เทคโนโลยีที่
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
ประเภท 

กลยุทธ ์6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

1.  โครงการ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้างความ
มั่นคง ลพบุรีสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
การศึกษา  

1.ประชาชนมี
โอกาสเขา้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

1. ร้อยละของ
เด็กเล็กได้รับ
การศึกษา และ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 
100 

กลยุทธ ์ 1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

1. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
การศึกษาอย่าง
บูรณาการและเท่า
เทียม 
2. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
3. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริมนม 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

  2. ร้อยละของ
โรงเรียนระดับ 
ประถม ศึกษาใน
เขตต าบลได้รับ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ ์ 1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

1. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
การศึกษาอย่าง
บูรณาการและ 
เท่าเทียม 
2. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
3. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริมนม 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้างความ
มั่นคง ลพบุรีสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
การศึกษา  

2. ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีได้รับการ
ส่งเสริม 
 

1. จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสืบทอดทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณ ี

120 120 130 130 130 จ านวน 105 กลยุทธ ์2 
ส่งเสริมศาสนา 
การอนุรักษ ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

4. โครงการส่งเสริม
การศึกษาดา้น
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณ ี
 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

  2. เกิดการรวมกลุ่ม
จัดกิจกรรม หรือ
ชมรม ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณ ี
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 กลุ่ม กลยุทธ ์2 ส่งเสริม
ศาสนา การอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4. โครงการส่งเสริม
การศึกษาดา้น
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณ ี
 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

3. ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

100 100 100 100 100 ปีละ 100 
คน 

กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

4. โครงการ
เสริมสร้างต าบล
คุณธรรม จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

2. ประชาชนสามารถ
เป็นบุคคลตัวอย่าง 
หรือต้นแบบของ
ชุมชนด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 คน กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

4. โครงการ
เสริมสร้างต าบล
คุณธรรม จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้างความ
มั่นคง ลพบุรีสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 พัฒนา
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 
เข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้าง
การเมืองและ
การบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิ ภาพ 

1. มีผลการ
ปฏิบัติ
ราชการที่
เพิ่มมากขึ้น 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนผู้เข้า
รับบริการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น มีความ
พึงพอใจ 

80 80 80 80 80 ไม่ต่ ากว่าปีละ 
ร้อยละ 80 

กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ การ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์3 การ
พัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการของ
บุคลากร 
 

2. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ อบต. 
โพธิ์เกา้ต้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

2. ร้อยละของ
จ านวนรายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 
 

15 15 20 20 20 ร้อยละ 13 
ต่อปี 

กลยุทธ ์1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและพัฒนา
รายได ้
 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดเกบ็
รายได้ของ อบต. 
 

กองคลัง  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

  3. ผลการตรวจ
ประเมินองค์กร
ท้องถิ่นประจ าปี
(ร้อยละ) 
 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ การให้บริการ
แก่ประชาชน 
กลยุทธ ์3 การพัฒนา
และส่งเสริมสวัสดิการ
ของบุคลากร 

2. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ อบต.        
โพธิ์เกา้ต้น 
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ อบต. 

ส านักปลัด  

4. ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนา 

90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 กลยุทธ ์3 การพัฒนา
และส่งเสริมสวัสดิการ
ของบุคลากร 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ อบต. 

ส านักปลัด  

2. การมีส่วนรว่ม
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
ร่วมในการ
พัฒนา ต าบล 
 

40 40 60 60 60 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์4 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

4. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งระดับ
ท้องถิ่น สู่ระดับ 
ประเทศ 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

  2. จ านวน
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในสิทธิ
พลเมือง ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

120 120 120 120 120 ปีละ 120 คน กลยุทธ ์4 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามตาม
วิถีประชาธิปไตย 
 

5. โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายต่าง ๆ 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด และ
สภาพแวดล้อมด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา 
กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

1. จ านวน
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

150 150 150 150 150 ปีละ 150 คน กลยุทธ ์1. การ
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3. โครงการอนุรักษ์ 
ปรับภูมิทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

  2. จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9 10 11 13 13 ปีละ  
11 ชุมชน 

กลยุทธ ์1. การ
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3. โครงการอนุรักษ์ 
ปรับภูมิทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2. ขยะภายใน
ชุมชนไม่ตกค้าง 
สามารถก าจัด
ขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลภายใน
ชุมชนให้สะอาด
ได้ 
 

1. ร้อยละขยะ
ภายในชุมชนไม่
ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะภายใน
ชุมชน 
 

90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 กลยุทธ ์2. การ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

4. โครงการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อเป็น
ต าบลน่าอยู่ น่ามอง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  
 

  2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณ
จ านวนขยะภายใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 
 

60 60 60 60 60 ร้อยละ 60 กลยุทธ ์2. การ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

4. โครงการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อเป็น
ต าบลน่าอยู่ น่ามอง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย์ กองช่าง  
แผนงานการเกษตร กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด เกษตรต าบล 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
สังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด  

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด  

แผนงานสาธารณสุข กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กอง 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การเมืองและการบริหาร
องค์การให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
และทุกกอง 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กอง
สาธารณสุขฯ 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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 2566  
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568 
 (บาท)

 2569 
  (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิน่ 
ลบ.ถ.91-011 บริเวณ
สายคันคลองตาปิ่น    
ฝ่ังซ้ายเชื่อมต่อถนนเล่ียง
เมือง ทล.366           
หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

เพื่อให้ประชาชน      
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก และปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50
เมตรยาว 1,350 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,725 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

3,148,000  - - - - ถนนเป็นไป
ตามมาตรฐาน
สามารถ
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว

สามารถ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การคมนาคม

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าตน้  อ าเภอเมอืงลพบุร ี จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง

         ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มคุีณภาพและเพียงพอ

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน ถนน ปรบัปรงุ ซ่อมแซม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
           เป้าหมาย           

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

   แบบ ผ.02/2 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 243



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการวางท่อทางเชื่อม
เขา้บ้านประชาชนบริเวณ
ริมคลองหนองหญ้าไซ หมู่ที่
 1 และหมู่ที่ 2

เพื่อใหน้ ้าสามารถ
ระบายได้ดีขึ น 
ป้องกนัการอดุตัน
และป้องกนัน ้าท่วมขงั

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางØ0.60 
เมตรยาว 100 เมตร

300,000 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้มากขึ น น ้า
ไม่อดุตัน ป้องกนั
น ้าท่วมขงัได้

การระบายน ้ามี
ความคล่องต้ว 
ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองช่าง

2 โครงการขดุลอกคลอง
บริเวณสายทางการเกษตร
ภายใน หมู่ที่ 3

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
แหล่งน ้าใหส้ามารถ
ระบายน ้าได้อยา่ง  
มีประสิทฺธิภาพ   
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกว้าง 1.50 
เมตรยาว 5,000เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร

500,000 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีน ้า
เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีน ้า
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 137 



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

3 โครงการขดุลอกสายคลอง
ยายสี หมู่ที่ 7

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
แหล่งน ้าใหส้ามารถ
ระบายน ้า ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกว้าง 2.50เมตร
ยาว 535.00 เมตร   
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

90,000 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีน ้า
เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีน ้า
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

4 โครงการวางท่อรับน ้าเขา้
หนองฟ้าลงมันเพื่อผลิต
น ้าประปา หมู่ที่ 8

เพื่อใหน้ ้าที่ไหลเขา้
หนองฟ้าลงมัน    
ไหลได้สะดวกและ  
มีปริมาณที่เพียงพอ

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางØ0.80เมตร
ยาว 29.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝา       
ตระแกรงเหล็ก      
จ้านวน 1 บ่อ

   75,000 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้มากขึ น น ้า
ไม่อดุตัน

การระบายน ้ามี
ความคล่องตัว
และมีปริมาณ
มากขึ น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 138 



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

5 โครงการวางท่อระบายน ้า 
สายภายในหมู่บ้าน (หลัง
โรงงานสบู่เกา่) หมู่ที่ 12

เพื่อใหร้ะบบการ
ระบายน ้าสะดวก
ยิง่ขึ น เปิดทางน ้า
ไหล ป้องกนัไม่ให้
น ้าท่วงขงั

วางท่อขนาด Ø0.40 
เมตร ยาว 186 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝาตะแกรง
เหล็ก จ้านวน 18 บ่อ

395,000 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ    
น ้าไม่อดุตัน

การระบายน ้ามี
ความคล่องต้ว 
ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองช่าง

6 โครงการวางท่อเมนจ่าย
น ้าประปาบริเวณกลุ่มบ้าน
นางอนงค์ หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีน ้าประปาใช้อยา่ง
ทั่วถงึ

วางท่อเมนจ่าย
น ้าประปา pvcขนาด 
Ø2"นิ ว  ยาว 340 
เมตร

100,000 .- .- .- .- สามารถจ่ายน ้า
บริการประชาชน
ได้เพิ่มมากขึ น

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

7 โครงการขดุลอกคลอง
บริเวณสายหน้าวัดส้าราญ
ระหว่าง หมู่ที่ 2 ถงึหมู่ที่ 3

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
แหล่งน ้าใหส้ามารถ
ระบายน ้าได้อยา่ง  
มีประสิทฺธิภาพ     
น ้าระบายได้ดีขึ นลด
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ขนาดกว้าง 2.50เมตร
ยาว 500 เมตร

- - 300,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้มากขึ น น ้า
ไม่อดุตัน ป้องกนั
น ้าท่วมขงัได้

การระบายน ้ามี
ความคล่องต้ว 
ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 139 



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

8 โครงการขดุลอกหนองฟ้า เพื่อฟื้นฟูสภาพ ขดุลอกหนองฟ้าลงมัน .- .-     3,588,000
.- .- ประชาชน มีระบบบริหาร กองช่าง

ลงมัน หมู่ที่ 8 แหล่งน ้าใหส้ามารถ หมู่ที่ 8 พื นที่ประมาณ ได้รับประโยชน์ จัดการน ้าอยา่ง
กกัเกบ็น ้าได้มากขึ น 29,924.04 จากการบริหาร มีประสิทธิภาพ
ส้าหรับการผลิต ตารางเมตร จัดการน ้าเพิ่มขึ น มีแหล่งกกัเกบ็
น ้าประปา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ร้อยละ 80 น ้าส้าหรับผลิต

น ้าประปา

9 โครงการวางท่อระบายน ้า
จากบริเวณเชื่อมต่อคลอง
ตะเคียนถงึหลังวัดโคกหม้อ
หมู่ที่ 9

เพื่อใหร้ะบบการ
ระบายน ้าสะดวก
ยิง่ขึ น เปิดทางน ้า
ไหล ป้องกนัไม่ให้
น ้าท่วงขงั

ท่อขนาด Ø0.60 เมตร
ยาว 520 เมตร

- -    1,560,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้มากขึ น น ้า
ไม่อดุตัน

การระบายน ้า  
มีความคล่องตัว
ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงั

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 140 



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

10 โครงการขดุลอกคลอง     
สายบ้านหวักระทุ่ม หมู่ที่ 12

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
แหล่งน ้าใหส้ามารถ
ระบายน ้าได้อยา่ง  
มีประสิทธิภาพ   
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกว้าง 1.50 
เมตรระยะทางยาว 
600 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.00 เมตร

- - 36,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีน ้า
เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

แหล่งน ้าได้รับ
การฟื้นฟู 
สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

11 โครงการวางท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9            
และหมู่ที่ 10 โดยวางเรียบ
ขอบถนนคันคลอง
ชลประทาน 1 ขวา 21ขวา
 ฝ่ังขวา

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใช้น ้าอยา่งเพียงพอ 
การจ่ายน ้ามี
ประสิทธิภาพ

โดยวางเรียบขอบถนน
คันคลองชลประทาน 1
ขวา 21 ขวา ฝ่ังขวา 
ขนาดØ6" ยาว 1,500
เมตร รายละเอยีดตาม 
อบต.โพธิเ์กา้ต้น

- - - 563,200 - ประชาชนมีน ้าใช้
อยา่งเพียงพอ 
การจ่ายน ้ามี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนใช้น ้า
อยา่งเพียงพอ 
การจ่ายน ้ามี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 141 



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

12 โครงการขดุลอกคลอง     
ตาปาน หมู่ที่ 9

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
แหล่งน ้าใหส้ามารถ
ระบายน ้าได้อยา่ง  
มีประสิทฺธิภาพ   
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตรยาว 680.00 
เมตร

- - - 850,000 - สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีน ้า
เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

สามารถระบาย
น ้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีน ้า
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล   
หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,9,  
10,11, 12,13         
จ้านวน 12 บ่อ

เพื่อจัดหาน ้าบาดาล
ส้าหรับการอปุโภค
บริโภค และด้าน
การเกษตรและเพื่อ
บรรเทาและแกไ้ข
ปัญหาวิกฤตน ้ายาม
ภยัแล้ง

เจาะบ่อบาดาล        
ในพื นที่หมู่ที่  
2,3,5,6,7,8,9,10,  
11, 12,13          
จ้านวน 12 บ่อ

- - - -    1,686,000 เจาะบ่อบาดาล
เพื่อการอปุโภค
บริโภคและด้าน
การเกษตร 
จ้านวน 12 บ่อ

ประชาชนมีน ้า
ในการอปุโภค
บริโภคและ    
ด้านการเกษตร
ที่เพียงพอ 
แกไ้ขปัญหา
วิกฤตน ้ายามภยั
แล้งได้

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 142 



   2566  
 (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
         ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และส่งเสรมิการเกษตร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

14 โครงการขดุลอกหนองบัว 
หมู่ที่ 13

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
แหล่งน ้าใหส้ามารถ
กกัเกบ็น ้าได้อยา่ง  
มีประสิทธิภาพ    
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร น ้า
ระบายได้ดีขึ น

ขดุลอกหนองบัว      
ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร  
พื นที่ 5,611        
ตารางเมตร               
(3 ไร่ 50 ตารางวา)

- - - - 600,000 สามารถกกัเกบ็
น ้าได้มากขึ น 
ประชาชนมีน ้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภคบริโภค
และการเกษตร

สามารถกกัเกบ็
น ้าได้เพิ่มมาก
ขึ น ประชาชนมี
น ้าในการ
อปุโภคบริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที่ 143 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
สายคันคลอง 1 ขวา 21 
ขวา ฝ่ังขวา หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด      
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

500,000 - - - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณถนนสายภายใน 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 30 จุด/ปีละ
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

500,000  500,000  500,000  - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 144 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 30 จุด/ปีละ 
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

500,000 - 500,000 - 500,000 ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณถนนภายใน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 40 จุด /ปีละ 
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- 500,000  500,000  500,000  500,000  ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 145 
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  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณคันคลอง
ชลประทาน 1 ขวา 21 
ขวา ฝ่ังขวา หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 40 จุด/ปีละ 
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณสายภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 20 จุด/ปีละ 
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- 500,000  500,000  - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 146 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

7 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณสายคันคลอง
ชลประทาน 1 ขวา 21
ขวาฝ่ังขวา หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 20 จุด/ปีละ 
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- 500,000 500,000 - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณสายทางเข้า
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพธิเ์กา้ต้น 
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด     
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- 500,000 - - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 147 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 30 จุด/ปีละ
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - 500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
ซอย 3 แยกถนนกมล ปั้น
เอี่ยม หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด      
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - 500,000 - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 148 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

11 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณสายซอยแยกบ้าน
ร้อยตรีสมบูรณ์  เนียมแสง
 หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด     
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - 500,000 - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

12 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณถนนสนามฟุตซอล 
ฝ่ังตะวันตก หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด ตาม
รูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - 500,000  - - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 149 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

13 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
สายซอยกมล  ปั้นเอี่ยม 
(ช่วงท้าย) หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด     
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

-  -  - 500,000  -  ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
สายภายในหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 20 จุด/ปีละ
10 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - 500,000 500,000 - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 150 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

15 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณคันคลอง
ชลประทาน 21 ขวา    
ฝ่ังซ้าย (ข้ามแยกไฟแดง) 
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด     
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - - 500,000 - ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังเสาไฟ   
แบบรอกสลิงหมุนยก 
พร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี 
ประกอบแบตเตอร่ีและ
อปุกรณ์การประจุแบบ 
เตอร่ีในตัวใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์แยกส่วน      
สายหลังร้านครัวตาพุ่ม 
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

ติดต้ังเสาไฟแบบรอก 
สลิงหมุนยกพร้อม   
โคมไฟถนนแอลอดีี 
ประกอบแบตเตอร่ีและ
อปุกรณ์ในตัวใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
แยกส่วนจ านวน 44 ต้น

3,036,000 - - - - ไฟฟ้าส่องสว่างมี
เพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 151 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณสายคลองมะขาม
เทศ ถึงโรงเรือนเล้ียงไก่
อาจารย์เอนก หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด      
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - - - 500,000  ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
บริเวณทางเข้าวัดสิงห์ทอง
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพียงพอ 
ทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลดปัญหาพื้นที่เส่ียงภัย
ในเวลากลางคืน

จ านวน 10 จุด      
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - - - 500,000  ไฟฟ้าสาธารณะ
มีเพิ่มมากขึ้น 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 152 



   2566 
  (บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสงัคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์
         ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
         1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ และการสื่อสาร)
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชี้วัด    

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

19 โครงการติดต้ังเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน       
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนใน   
หมู่ที่ 13 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึงมากขึ้น

เพื่อติดต้ังเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13

- - - - 500,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ได้ทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 153 



   2566 
  (บาท)

   2567
   (บาท)

   2568
   (บาท)

   2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนต าบล     
โพธิ์เก้าต้น

เพื่อใหป้ระชาชน
เกิดการพัฒนา
อาชีพและมีรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นมีอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริม

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพใหก้ับประชาชน  
และผู้ที่สนใจ           
จ านวน 40 คน

10,000 - 10,000 - 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มี
รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความรู้มีการ
พัฒนาทักษะด้าน
อาชีพ สามารถ
น ามาประยุกต์
เปน็อาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมได้
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด

2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

งบประมาณ
         ตวัชีว้ัด   

      (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
         ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้  อ าเภอเมอืงลพบรุี  จังหวัดลพบรุี

  แบบ ผ.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 154



   2566 
  (บาท)

   2567
   (บาท)

   2568
   (บาท)

   2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

งบประมาณ
         ตวัชีว้ัด   

      (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
         ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะส้ันใหก้ับ
ประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชน
เกิดการพัฒนา
อาชีพมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นใช้เปน็อาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริม
ได้

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพใหก้ับประชาชน
และผู้ที่สนใจ จ านวน 
50 คน

- 30,000 - 30,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้    
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความรู้มีการ
พัฒนาทักษะด้าน
อาชีพ สามารถ
น ามาประยุกต์
เปน็อาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมได้
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 155



   2566 
  (บาท)

   2567
   (บาท)

   2568
   (บาท)

   2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

งบประมาณ
         ตวัชีว้ัด   

      (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
         ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

3 โครงการอบรมความรู้
กับประชาชนในการ
ซ่อมรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพซ่อม
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ ลด
ร่ายจ่าย สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
กับประชาชนที่สนใจ    
จ านวน 50 คน

- 10,000 - 10,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ ทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพ
เสริม ลดรายจ่าย

ส านกัปลัด

4 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
สตรีต าบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อส่งเสริมใหส้ตรี 
มีความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพท้ังอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมมี
รายได้เพิ่มขึ้น

จัดอบรมใหค้วามรู้กับ
สตรีในต าบล จ านวน 
50คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

สตรีในต าบลมีการ
รวมกลุ่มมีอาชีพ
เพิ่มขึ้น ทั้งอาชีพ
หลัก อาชีพเสริม 
มีรายได้

ส านกัปลัด
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   2566 
  (บาท)

   2567
   (บาท)

   2568
   (บาท)

   2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

งบประมาณ
         ตวัชีว้ัด   

      (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
         ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นและ
ประชาชนพร้อมศึกษา
ดูงานตามแนวทาง
พระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น
และประชาชนมี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ  มีรายได้ 
และมีความเข้าใจ
แนวทาง
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียง

จัดอบรมใหค้วามรู้
เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นและ 
ประชาชนที่สนใจ    
จ านวน 80 คน

120,000 - - 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ มีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพมีรายได้ 
เข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น 
และประชาชนมี
การรวมกลุ่ม มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง 
ด ารงชีวิตบนทาง
สายกลาง

ส านกัปลัด
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 2566  
(บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568
   (บาท)

   2569 
  (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการอบรมให้
ความรู้กับประชาชน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร มีการ
แปรรูปสินค้า เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้

จัดกิจกรรมอบรม
ใหค้วามรู้ส าหรับ
ประชาชนหรือ
ผู้สนใจ            
จ านวน 40 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้ในการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพิ่ม
มูลค่าสินค้า สร้าง
งาน สร้างเงิน สร้าง
รายได้

ประชาชนมีความรู้
สามารถน าไปเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร แปรรูป
สินค้าที่ล้นตลาด   
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด

2 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
วิถียั่งยืนโคกหนองนา

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการ  
ท าเกษตรแบบยั่งยืน
โคกหนองนา ลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต สร้างรายได้

จัดกิจกรรมอบรม
ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนและ     
ที่สนใจ            
จ านวน 60 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85          
มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการท า
เกษตรแบบยั่งยืน
โคกหนองนา ระบบ
เกษตรอินทรีย์

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท า
เกษตรแบบยั่งยืน
โคกหนองนา
สามารถ  ลดต้นทุน
การผลิต  เพิ่มรายได้

ส านกัปลัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ
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 2566  
(บาท)

   2567 
  (บาท)

   2568
   (บาท)

   2569 
  (บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ

3 โครงการอบรมให้
ความรู้การผลิตปุย๋
ชีวภาพ การผลิตสาร
ชีวภณัฑ์ และฮฮร์โมน
สูตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจการผลิตปุย๋
ชีวภาพ การผลิตสาร
ชีวภณัฑ์ และฮอร์โมน
สูตรต่างๆ เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรลด
ต้นทุน สร้างรายได้

จัดกิจกรรมอบรม
ใหค้วามรู้กับเกษตร
และประชาชนผู้ที่
สนใจ  จ านวน 50 
คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ
การผลิตปุว๋ชีวภาพ
การผลิตสารชีว
ภณัฑ์ และฮอร์โมน
สูตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
ผลิตปุว๋ชีวภาพ 
การผลิตสารชีว
ภณัฑ์และฮอร์โมน
สูตรต่างๆ สามารถ
น าความรู้กลับมา
ปรับใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้

  ส านกัปลัด
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 2566  
(บาท)

  2567  
(บาท)

  2568 
  (บาท)

  2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์นอ้ย 
พิพิธภณัฑ์แหล่ง
เรียนรู้และภมูิปญัญา
ท้องถิ่นวัดโคกหม้อ

เพื่ออนรัุกษ์และ
ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์
แหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปญัญาท้องถิ่นวัดโคก
หม้อ

จัดอบรมใหค้วามรู้
แก่เด็กและเยาวชน
โดยเปน็มัคคุเทศ
นอ้ยคอยให้
ค าแนะน า
นกัท่องเที่ยว
เกี่ยวกับประวัติ
ความเปน็มาของ
โบราณวัตถุต่างๆ
ภายในพิพิธภณัฑ์วัด
โคกหม้อ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พิพิธภณัฑ์แหล่ง
เรียนรู้และภมูิ
ปญัญาท้องถิ่นวัด
โคกหม้อได้รับการ
สนบัสนนุ

วัดโคกหม้อ        
มีมัคคุเทศนอ้ยคอย
ใหค้ าแนะน า
นกัท่องเที่ยว
เกี่ยวกับประวัติ
ความเปน็มาของ
โบราณวัตถุต่างๆ
ภายในพิพิธภณัฑ์

      กอง      
 การศึกษาฯ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่2 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
          2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
     ตวัชีว้ัด     

(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 160 



 2566 
  (บาท)

 2567 
  (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569 
  (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการจดัต้ัง
ศูนย์บริการและด่าน
ชุมชนป้องกนัอบุัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดอบุัติเหตุ   
บนท้องถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่

ต้ังจดุศูนย์บริการและ      
ด่านชุมชนป้องกนัอบุัติเหตุ
ตามท้องถนนในเขตพืน้ที่
ช่วงเทศกาลปีใหม่

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนอบุัติเหตุ
ช่วงเทศกาล     
ปีใหม่ลดน้อยลง
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมี
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินช่วง
เทศกาลปีใหม่

ส านักปลัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ
    ตัวช้ีวัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  แบบ ผ.02 
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 โครงการจดัต้ัง
ศูนย์บริการและด่าน
ชุมชนป้องกนัอบุัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดอบุัติเหตุ   
บนท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ต้ังจดุศูนย์บริการและ      
ด่านชุมชนป้องกนัอบุัติเหตุ
ตามท้องถนนในเขตพืน้ที่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนอบุัติเหตุ
ช่วงเทศกาล     
สงกรานต์       
ลดน้อยลง
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมี
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ส านักปลัด
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 โครงการอบรมให้
ความรู้แกเ่ด็ก เยาวชน
และประชาชนในการ
ป้องกนัและบรรเทา   
สาธารณภัยเบือ้งต้น

เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ มี
ความสามารถด้านการ
ป้องกนัภัยและระงับภัย
ต่างๆสามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เมื่อเกดิภัย
เบือ้งต้น เพือ่ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จดักจิกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้แกเ่ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 40 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้มี
ความสามารถ
ด้านการป้องกนั
ภัยและระงับภัย
ต่างๆเบือ้งต้นได้
มากขึ้น ร้อยละ 
75

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้
ความสามารถด้าน
การป้องกนัภัยและ
ระงับภัยต่างๆ 
สามารถแกไ้ข
ปัญหาเมื่อเกดิภัย
เฉพาะหน้าได้ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพิม่ศักยภาพ
จติอาสาภัยพบิัติ 
ประจ าอบต.และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกนัและ      
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เพิม่ศักยภาพให้กบั
จติอาสาภัยพบิัติ ประจ า
อบต.และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มี
ความรู้ มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน รองรับ
การปฏิบัติหน้าที่

จดักจิกรรมฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ศักยภาพให้กบัจติ
อาสาภัยพบิัติประจ า อบต.
และเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 50 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จติอาสาภัยพบิัติ
ประจ า อบต.และ
เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกนัฯ    
มีความรู้ มีความ
พร้อมในการ
ปฎิบัติหน้าที ่  
ร้อยละ 80

จติอาสาภัยพบิัติ 
ประจ า อบต.และ
เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกนัฯ มี
ความรู้ พร้อมใน
การปฏิบัติงานเพือ่
ช่วยเหลือประชาชน

ส านักปลัด
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5 โครงการจดัต้ังชุด เพือ่สนับสนุนการจดัต้ัง สนับสนุนให้มีการจดัต้ังชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจติอาสา มีชุดปฏิบัติการ ส านักปลัด
ปฏิบัติการจติอาสา ชุดปฏิบัติการจติอาสา ปฏิบัติการจติอาสา ภัยพบิัติ จติอาสาภัยพบิัติ
ภัยพบิัติประจ า ภัยพบิัติประจ าองค์การ ฝึกอบรมตัวแทนประชาชน มีเพิม่มากขึ้น ประชาชน
องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนต าบล ในชุมชนทีม่ีคุณสมบัติ ประชาชนมีความ มีความปลอดภัย
ต าบลโพธ์ิเกา้ต้น โพธ์ิเกา้ต้น ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและ

เพือ่ป้องกนัและบรรเทา ในกรณีเกดิภัยพบิัติในพืน้ที่ และทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
สาธารณภัย สร้างจติส านึก จ านวน 50 คน มากขึ้น เพิม่มากขึ้น
มีความสุจริตต่อหน้าที่ ร้อยละ 85 เกดิความ
การเป็นพลเมืองทีดี่ เข้มแข็งในชุมชน
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

6 อดุหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกล าพาน 
ตามโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเมืองลพบุรี

เพือ่ให้เป็นสถานทีก่ลาง
ส าหรับรวบรวมกฎหมาย
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านต่างๆ

สนับสนุนงบประมาณเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอเมือง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จงัหวัดลพบุรี
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณเพือ่
เพิม่
ประสิทธิภาพ
และการ
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือของ
ประชาชน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเมืองลพบุรี 
มีสถานทีก่ลางใน
การติดต่อ
ประสานงาน
ช่วยเหลือประชาชน

ส านัก
ปลัด/

หน่วยงาน
ทีข่อรับ

เงิน
อดุหนุน
อบต.โคก
ล าพาน
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7 โครงการอบรมให้
ความรู้การจดัท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน

เพือ่อบรมให้ความรู้กบั
ประชาชนในการบริหาร
จดัการน้ า"ธนาคารน้ าใต้
ดิน" ป้องกนัปัญหาน้ า
ท่วม น้ าขัง มีน้ าในการ
อปุโภค บริโภค และ
การเกษตร

จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้
กบัประชาชนทีส่นใจในการ
จดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน 50 คน

- 29,000 - - - ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอปุโภค 
บริโภคและเพือ่
การเกษตร 
ป้องกนัน้ าท่วมได้
ร้อยละ 75

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจดัท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
สามารถน าความรู้
ไปจดัท าในพืน้ที่
ของตนเองได้ 
ป้องกนัปัญหาน้ า
ท่วม น้ าขัง มีน้ าใน
การอปุโภค บริโภค
และการเกษตร

ส านักปลัด
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 2566 
  (บาท)

 2567 
  (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569 
  (บาท)

 2570 
(บาท)

งบประมาณ
    ตัวช้ีวัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

8 โครงการฝึกอบรม เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึก จดักจิกรรมฝึกอบรม .- .- 100,000 .- .- จ านวนอาสา เพือ่ให้ประชาชน ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกนั อบรมมีความรู้ความ อาสาสมัครป้องกนัภัย สมัครป้องกนัภัย มีความปลอดภัย
ภัยฝ่ายพลเรือน เข้าใจบทบาทหน้าที่ ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝ่ายพลเรือน ในชีวิตและทรัพย์สิน
(อปพร.) หลักสูตร และภารกจิเกี่ยวกบังาน จ านวน 50 คน มีเพิม่มากขึ้น เพิม่มากขึ้น 
จดัต้ังอบต. อปพร.แนวทางการ ประชาชนมีความ เกดิความเข้มแข็ง
โพธ์ิเกา้ต้น ท างาน การพฒันาศูนย์ฯ ปลอดภัยในชีวิต ในชุมชน

สร้างความร่วมมือภาค และทรัพย์สิน มีระบบการป้องกนัฯ

ประชาชน ทีถ่าวร ย่ังยืน
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 2570 
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1 โครงการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน และผู้น า
ชุมชนมีความรู้ มีส่วน
ร่วมในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
ในพื้นท่ี สามารถสร้าง
เครือข่ายบรูณาการทุก
ภาคส่วนด าเนนิการเฝ้า
ระวัง ลดการระบาด 
ลดจ านวนผู้เสพผู้ติดยา
เสพติด

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนและผู้น า
ชุมชน อย่างนอ้ยปลีะ
 1 คร้ัง จ านวน 50 
คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ผู้น า
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
ตระหนกัถึงพิษ
และโทษของยา
เสพติดลดปญัหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

ประชาชนและผู้น า
ชุมชนมีความรู้ 
และสามารถ
ปอ้งกันตัวเอง 
ครอบครัว ชุมชน
หา่งไกลยาเสพติด มี
เครือข่ายที่สามารถ
เปน็แนวร่วมในการ
ด าเนนิงานปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติด

ส านกัปลัด

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

2 โครงการอบรม
บ าบดั ฟื้นฟู และ
ฝึกอบรมอาชีพผู้ติด
ยาเสพติด

เพื่ออบรมบ าบดั ฟื้นฟู
และฝึกอบรมอาชีพ  
ใหก้ับผู้ติดยาเสพติด   
ใหส้ามารถด ารงชีพอยู่
ในสังคมได้ ลดการ
กลับไปติดซ้ า ผู้ติดยา
เสพติดลดนอ้ยลงหรือ
หมดไป

กลุ่มผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบดัฟื้นฟู
และส่งเสริมอาชีพให้
สามารถด ารงชีพอยู่
ในสังคมได้ ลดการ
กลับไปติดซ้ า

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติดลด
นอ้ยลงหรือหมด
ไปจากต าบล

ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบดั 
ฟื้นฟู  ไม่กลับไป
ติดซ้ า สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้

ส านกัปลัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

3 โครงการอบรม
ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งพัฒนา
ครอบครัวต าบล  
โพธ์ิเก้าต้น

เพื่อใหส้มาชิกใน
ครอบครัวได้มีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์
ร่วมกันเกิดความรัก 
ความเข้าใจใน
ครอบครัว สร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี สร้าง
ความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัว 
ปลูกฝังวิถีการ
ด ารงชีวิตที่ดี ลด
ปญัหาขัดแย้งภายใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ใหค้วามรู้กับตัวแทน
สมาชิกคนใน
ครอบครัว จ านวน 
40 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 ได้รับความรู้
ความเข้าใจมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี มี
จิตส านกึที่ดีต่อ
สังคม รู้บทบาท
หนา้ที่ของตนเอง
และครอบครัว

สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
รักความเข้าใจกัน
มากย่ิงขึ้น เข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ และ
ความรับผิดชอบ
ของตนเองและ
สังคม มีภูมิคุ้มกันที่
ดี ปญัหาความรุ่น
แรงในครอบครัว
ลดลง

ส านกัปลัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้
เสนอปญัหา
ความต้องการ
ผ่านเวที
ประชาคม 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ 
95 มาจาก
ปญัหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
"แผนพัฒนา
ท้องถิ่น"สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้

ส านกัปลัด4 โครงการประชุม
ประชาชนในการ  
มีส่วนร่วมกับการ
บริหาร อบต.และ
เสนอแผนพัฒนา/
ทบทวนเพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.โพธ์ิเก้าต้น

เพื่อประชุมประชาชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเกิด
การบรูณาการกับทุก  
ภาคส่วน ร่วมรับฟัง
ปญัหา ร่วมก าหนด
แนวทางแก้ไข ร่วม
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/ทบทวน
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมประชุม
ประชาชน (ระดับ
ต าบล) เพื่อรับฟัง
ปญัหาความต้องการ
ของประชาชนผ่าน
เวทีประชาคม ร่วมกัน
เสนอแนวทางการ
แก้ไข ร่วมกันเสนอ
โครงการ กิจกรรมใน
การพัฒนาต าบล     
ตามสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่น
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

5 โครงการประชุม
ประชาคมหมูบ่า้น
สัญจรพบประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ติดต่อขอรับบริการ
จากส่วนราชการต่างๆ 
ตลอดจนรับฟังปญัหา
ความต้องการของ
ประชาชนน าไปสู่การ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมใหบ้ริการ
เคล่ือนที่แก่
ประชาชนนอก
สถานที่ในการรับ
บริการด้านต่างๆ อาทิ
เช่น รับแจ้งเร่ืองราว
ร้องเรียนร้องทุกข์   
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ด้าน
คุณภาพชีวิต รับ
บริการช าระภาษี 
รับทราบปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน ทราบถึง
ผลการด าเนนิงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น
ฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
85 ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาในการ
ติดต่อขอรับบริการ
ของเจ้าหนา้ที่ 
ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิเก้า
ต้น เกิดการบรูณา
การร่วมกันในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ส านกัปลัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

6 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบือ้งต้น

เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ท้องถิ่นและกฎหมาย
ท่ัวไปท่ีประชาชนควรรู้
เพื่อลดความขัดแย้ง
ของคนในสังคม เพื่อ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ของประชาชนต่อการ
สร้างความเข้มแข็ง 
สมานฉันท์

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ใหค้วามรู้กับ
ประชาชนและผู้ที่
สนใจ จ านวน 40 คน
ใหม้ีความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฏหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบือ้งต้นที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
และกฎหมาย
ท้องถิ่น

ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยกับ
กฎหมายเบือ้งต้นที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน และ
กฎหมายท้องถิ่น มี
ภูมิคุ้มที่ดี

ส านกัปลัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริม
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจสิทธิหนา้ที่
และหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข และ
สามารถน าหลักการ
ส าคัญของวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ใน
การด าเนนิชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้กับประชาชน 
ผู้น าชุมชน พนกังาน
ส่วนต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
75 ได้รับความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิหนา้ที่
และหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 
และสามารถน า
หลักการส าคัญของ
วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้
ในด าเนนิชีวิต

ส านกัปลัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

8 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปกปอ้ง
สถาบนั

เพื่อเปน็การเทิดทูน
สถาบนั
พระมหากษัตริย์สร้าง
จิตส านกึ ความรักชาติ
ศาสนา แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี 
สมานฉันท์อันจะ
น าไปสู่ความสงบสุข
ของบา้นเมือง

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ใหค้วามรู้กับ
ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนกังานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้างและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีจิตส านกึที่
ดีรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เสริมสร้างความ
รักความสามัคคี 
สมานฉันท์

ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้างและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีจิตส านกึที่ดี เกิด
ความรัก ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   
เกิดความรักความ
สามัคคี ส่งเสริมให้
บา้นเมืองสงบสุข

ส านกัปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 176 



 2566  
 (บาท)

 2567   
(บาท)

 2568   
(บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

9 โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

เพื่อสนบัสนนุ ส่งเสริม
สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ สร้างความ
รักความสามัคคี  "โดย
มุง่เนน้การรณรงค์
ส่งเสริมด้วยวัฒนธรรม
สันติวิธีที่ยึดหลักความ
เปน็กลาง" แสดงออด
ถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมหรือร่วม
กิจกรรมปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของ
ชาติสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
แก่ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า
พนกังานจ้างและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
75 เกิดความรัก
ความสามัคคี 
เกิดความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ มี
ความสามัคคี
ร่วมกัน

ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้างและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรักความ
สามัคคี มีความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ร่วมกัน

ส านกัปลัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

       ตัวช้ีวัด    
   (KPI)

งบประมาณ

10 โครงการปอ้งกัน
การต้ังครรภ์      
ก่อนวัยอันควร

เพื่ออบรมใหค้วามรู้กับ
เด็กและเยาวชนในการ
ปฏิบติัตัว เรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาและแนว
ทางการปฏิบติัไม่ให้
เส่ียงต่อการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควรลด
อัตราการต้ังครรค์ก่อน
วัยอันควร

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน นกัเรียน 
และนกัศึกษาในต าบล
 จ านวน 40 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
85 ได้รับความรู้
ความเข้าใจมี
ภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกับการ
ปอ้งกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และ
ปญัหาการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร

เด็ก เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเพศศึกษา
และการปอ้งกัน
การต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควรมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี รู้
หนา้ที่และความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

ส านกัปลัด
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(บาท)

 2568  
 (บาท)
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 2570 
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1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
ต าบลต้านภยัยา    
เสพติด

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์หา่งไกล
จากยาเสพติด
ส่งเสริมใหชุ้มชน"รู้
รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ

จัดกิจกรรม
โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายในต าบล
ปลีะ 1 คร้ัง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เกิด
ความรัก ความ
สามัคคีภายใน
ต าบล

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
พลานามัย 
แข็งแรงสมบรูณ์
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
หา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน
           3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ
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ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน
           3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

2 โครงการอบรมสร้าง
ทักษะความช านาญ
ทางด้านกีฬาใหแ้ก่เด็ก
เยาวชนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนเหน็
ความส าคัญของการ
เล่นกีฬา และมี
ทักษะความช านาญ
ทางด้านกีฬา

จัดกิจกรรมฝึก
ทักษะความช านาญ
ด้านกีฬาใหก้ับเด็ก
และเยาวชนที่สนใจ
ด้านกีฬา        
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ
เยาชนที่เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง มี
ความช านาญ
ด้านกีฬาใช้
เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์

เด็กและเยาวชน  
มีทักษะความ
ช านาญด้านกีฬา
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์

กอง
การศึกษาฯ
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ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
           ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน
           3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

3 โครงการอบรม
ครอบครัวล้อมรัก ถัก
ทอสายใย หา่งไกลส่ิง
เสพติด

๑. เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนกัเรียนและ
ผู้ปกครองสร้างความ
รัก ความสัมพันธ์อัน
ดีภายในครอบครัว
และเพื่อลดปญัหา
การด่ืมเหล้าและสูบ
บหุร่ีภายในครอบครัว

อบรมใหค้วามรู้เด็ก
นกัเรียนและ
ผู้ปกครองจ านวน 
130 คน

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

จ านวนเด็กและ
      ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
 90 มี
ความสัมพันธ์
ในครอบครัวที่
ดีขึ้น

เด็กนกัเรียนและ
ผู้ปกครองสร้าง
ความรัก 
ความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว
และเพื่อลดปญัหา
การด่ืมเหล้าและ
สูบบหุร่ีภายใน
ครอบครัว

กอง
การศึกษาฯ
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1 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย
ใส่ใจสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุต าบลโพธ์ิ
เก้าต้นมีสุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มี
โอกาสพบปะ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ดูแลสุขภาพ และ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้กับ
ผู้สูงอายุในต าบล
โพธ์ิเก้าต้นที่สนใจ
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีสุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  
และได้รับการดูแล
เอาใจใส่สุขภาพ
จากคนใน
ครอบครัว

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มี
โอกาสพบปะ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ดูแลสุขภาพ       
ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชุมชน
           3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ)
     ตัวช้ีวัด     

(KPI)

งบประมาณ
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชุมชน
           3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ)
     ตัวช้ีวัด     

(KPI)

งบประมาณ

2 โครงการอบรมให้
ความรู้การด าเนินชีวิต
และส่งเสริมอาชีพของ 
ผู้พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะอาชีพสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว
สามารถพึ่งพา
ตนเองๆได้

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพส าหรับ     
ผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้พิการ จ านวน 
40 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้พิการร้อยละ 80
ได้รับความรู้และ
การส่งเสริมอาชีพ
สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่
ตนเองและ
ครอบครัวได้

ผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้พิการมีความรู้   
มีทักษะอาชีพ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้
ครอบครัว

ส านักปลัด
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชุมชน
           3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ)
     ตัวช้ีวัด     

(KPI)

งบประมาณ

3 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้บทบาทสตรี
ต าบลโพธ์ิเก้าต้น

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพความรู้   
การพัฒนาบทบาท
สตรีให้เป็นที่ยอมรับ
ต่อสังคม พัฒนา
ความเป็นผู้น าของ
สตรี และสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมี
ความเข้มแข็ง

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับ
สตรี จ านวน 50 
คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สตรีที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
มีความรู้ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 
มีความเข้มแข็ง

สตรีที่เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ มีทักษะที่ดี
ในการพัฒนา
ตนเอง เป็นที่
ยอมรับต่อสังคม  
มีความเป็นผู้น า
มากขึน้ มีความ
เข้มแข็ง

ส านักปลัด
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชุมชน
           3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ)
     ตัวช้ีวัด     

(KPI)

งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ด้านร่างกายและ
จิตใจสร้างเครือข่าย
ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพระหว่าง
ชุมชน และเป็นการ
จัดสวัสดิการและ
การบริการสาธารณะ
ให้แก่ผู้สูงอายุในด้าน
กิจกรรม

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้และ
การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
ส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุการดูแล
สุขภาพ การจัด
สวัสดิการและการ
บริการสาธารณะ
แก่ผู้สูงอายุ 
จ านวน 80 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ร้อยละ 85 มี
คุณภาพชีวิตดีขึน้
ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ มีการสร้าง
เครือข่ายในการ
ดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ    มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ
 มีเครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพ
ระหว่างชุมชน 
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจาก
การศีกษาดูงาน
นอกสถานที่มา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด
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1 โครงการรณรงค์
ควบคุม ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกใหไ้ด้
ตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค สร้างการมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน
โรคในชุมชน ลดอัตรา
การปว่ยโรคไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมควบคุม
ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก อาทิ 
ประชุมอบรม
สนบัสนนุการ
รณรงค์ส้ารวจลูกน า้
ก้าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายใส่
ทรายอะเบท พ่น
หมอกควัน น า้ยา
เคมีภัณฑ์  วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมควบคุม 
ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออกในพื นที่

 150,000  
(งบ อปท.)  
(งบ สปสช)

 150,000  
 (งบ อปท.)   
(งบ สปสช)

150,000 
(งบ อปท.)  
(งบ สปสช)

150,000 
(งบ อปท.) 
(งบ สปสช)

150,000  
(งบ อปท.) 
(งบ สปสช)

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ปว่ย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกลด
นอ้ยลง สามารถ
ควบคุมการ
แพร่กระจายของ
โรคไข้เลือดออก
ได้ร้อยละ 70

อสม.และ
ประชาชนรู้จัก
วิธีการปอ้งกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
อัตราการปว่ย/
ตายด้วยโรคลดลง
และสามารถ
ควบคุมการ
แพร่กระจายของ
โรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวัด     
(KPI)

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวัด     
(KPI)

งบประมาณ

2 โครงการเตรียมพร้อม
ปอ้งกันและควบคุม
โรคอุบติัใหม่

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคระบาดประจ า
ท้องถิ่นใหไ้ด้ตาม
มาตรฐาน กรมควบคุม
โรค และเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน 
ได้แก่ โรคโควิด-19 โรค
อุบติัใหม่อุบติัซ ้าฯลฯ

จัดกิจกรรมควบคุม
ปอ้งกันโรคโควิด-19
ไข้หวัดนก โรคอุบติั
ใหม่อุบติัซ ้าฯลฯ 
และจัดซื อน า้ยา
เคมีภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ส่งเสริม ควบคุม
ปอ้งกันโรคต่าง ๆ 
ในโรงเรียน 4 แหง่ 
ศพด. 1 แหง่ ,วัด 9
แหง่ ,หมูบ่า้น/ชุมชน
 13 แหง่

 100,000  
 (งบ สปสช.)

 100,000  
 (งบ สปสช.)

 100,000  
 (งบ สปสช.)

 100,000  
 (งบ สปสช.)

 100,000  
 (งบ สปสช.)

โรคระบาดลดลง
ประชาชนใน
พื้นที่ปลอดภัยไม่
เปน็โรคติดต่อ,
โรคโควิด-19 
และโรคอุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า ฯลฯ
ชนดิต่างๆ

อสม. และ
ประชาชนรู้จัก
วิธีการปอ้งกัน 
ควบคุมและอัตรา
การปว่ย/ตายด้วย
โรคลดลงและ
สามารถควบคุม
การแพร่กระจาย
ของโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข ฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวัด     
(KPI)

งบประมาณ

3 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการตาม
พรบ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการร้านค้า
และผู้สัมผัสอาหาร มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด้าเนนิการ
ที่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จ้าหนา่ย
อาหารสุขาภิบาลด้าน
การประกอบการท่ีเปน็
อันตรายต่อสุขภาพ

จัดอบรมใหก้ับ
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในต้าบลโพธ์ิ
เก้าต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ประกอบการ
ร้อยละ 75 มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การด้าเนนิการที่
ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง
สุขลักษณะของ
สถานที่จ้าหนา่ย
อาหาร
สุขาภิบาลด้าน
การ
ประกอบการที่
เปน็อันตรายต่อ
สุขภาพ

ผู้ประกอบการ
ร้านค้ามีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ด้าเนนิการที่
ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงตาม 
พรบ.สาธารณสุข 
และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบ
อาชีพที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวัด     
(KPI)

งบประมาณ

4 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับา้ตาม
แนวพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์         
ดร.สมเด็จพระเจ้า
นอ้งนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนกัถึง
อันตรายของโรคพิษ
สุนขับา้ โดยการควบคุม
และปอ้งกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนขั
บา้ในเขตพื นท่ี

จัดกิจกรรมควบคุม
ปอ้งกันโรคพิษสุนขั
บา้ อาทิ ประชุม
อบรมสนบัสนนุ
ข้อมูลจ้านวนสัตว์
และการขึ นทะเบยีน
จ้านวนสัตว์ ควบคุม
ปอ้งกันโรคพิษสุนขั
บา้โดยการฉีดวัคซีน
ปอ้งกันโรคในสัตว์
ทุกตัวที่ขึ นทะเบยีน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนสุนขั/
แมวที่ขึ น
ทะเบยีนร้อยละ
 90 ได้รับการ
ฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพิษสุนขับา้ 
และคนในพื นที่
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับา้

สุนขั/แมวในต้าบล
ได้รับการฉีด
วัคซีนปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้ ประชาชน
ในพื นที่ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขับา้

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวัด     
(KPI)

งบประมาณ

5 อุดหนนุส้าหรับ
คณะกรรมการหมูบ่า้น
เพื่อด้าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมใหห้มูบ่า้น
เกิดการตรวจดูแล
สุขภาพและปอ้งกันภัย
สุขภาพใหส้อดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการดูแล
สุขภาพตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด้าริ      
ด้านสาธารณสุข
อย่างครอบคลุม   
ทั ง 13  หมูบ่า้น

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
กายและจิตใจที่
แข็งแรงสมบรูณ์ 
ไม่เปน็โรค 
ปอ้งกันได้ครบ
ทุก 13 หมูบ่า้น

ประชาชน
ตระหนกัในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
 ชุมชนมีศักยภาพ
ที่เข้มแข็งในการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธ์ิเก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 190 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวัด     
(KPI)

งบประมาณ

6 อุดหนนุเทศบาลเมือง
ลพบรีุตามโครงการ
บริหารจัดการบอ่ขยะ
ในบริเวณพื นที่บอ่
ขยะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบรีุ

เพื่อใหอ้งค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโพธ์ิเก้าต้น  
มีแหล่งฝังกลบขยะให้
ถูกสุขลักษณะ       
ตามหลักการของ      
กรมควบคุมมลพิษ      
ลดปญัหาขยะล้นชุมชน

อุดหนนุเทศบาล
เมืองลพบรีุใหม้ีการ
บริหารจัดการ
สถานที่ฝังกลบขยะ 
รองรับการทิ งขยะ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโพธ์ิเก้าต้น

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีสถานที่ทิ งขยะ
แบบฝังกลบขยะ
ของชุมชน ลด
ปญัหาขยะล้น
ชุมชน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล        
โพธ์ิเก้าต้น มี
สถานที่ฝังกลบ
ขยะ ถูกต้องตาม
หลักการของกรม
ควบคุมมลพิษลด
ปญัหาขยะล้น
ชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธ์ิเก้าต้น  อ้าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 191 
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1 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณหน้าศาล        
เจา้พอ่ดาบทอง หมู่ที ่8

เพือ่สร้างทัศนียภาพ
ทีดี่ สวยงาม        
ภูมิทัศน์สะอาดร่มร่ืน 
เป็นสถานทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ

ขนาดความกว้าง  
50.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร คิดเป็น
พืน้ที ่2,500 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิเกา้ต้น

- 2,000,000 - - - มีสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ
สวยงาม ร่มร่ืน 
ภูมิทัศน์สะอาด
ร่มร่ืน

ประชาชนมีสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ มี
ทัศนียภาพทีดี่ 
สวยงามภูมิทัศน์
สะอาดร่มร่ืน

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้าง      
ลานกฬีาอเนกประสงค์
บริเวณหลังสนาม     
ฟตุซอล หมู่ที ่10

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ มี
สถานทีอ่อกก าลังกาย
 ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง

ขนาดกว้าง 10.70
เมตรยาว 32 เมตร  
คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 342.40 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิเกา้ต้น

- - 154,000 - - เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ร้อยละ 75 มี
สถานทีอ่อก
ก าลังกายมี
สุขภาพร่างกาย
แขง็แรงเพิม่ขึ้น

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่
ไว้ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวติ
           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวดั     
(KPI)

งบประมาณ
  ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวติ
           ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
           3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

     ตัวช้ีวดั     
(KPI)

งบประมาณ
  ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

3 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ออกก าลังกาย (ฟติเนส)
พร้อมลานคอนกรีตเสริม
เหล็กและห้องน้ า หมู่ที ่8

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ มี
สถานทีอ่อกก าลัง
กายมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง

อาคารออกก าลังกาย
ขนาดความกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร       
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกว้าง
10.00 เมตร ยาว50 
เมตร ห้องน้ าขนาด
ความกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 7.50 เมตร
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิเกา้ต้น

- - - 9,875,000 - เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ร้อยละ 75 มี
สุขภาพร่างกาย
ทีแ่ขง็แรง         
ใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่
ไว้ออกก าลังกาย   
ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ต้น  อ าเภอเมืองลพบรีุ  จงัหวัดลพบรีุ  หนา้ที่ 193 
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1 โครงการจดัอบรม
ใหค้วามรู้แก่เด็ก
และเยาวชนใน
ระหว่างปดิภาค
เรียน

เพื่อส่งเสริมทกัษะ
ใหเ้ด็กและเยาวชน
เพิ่มเติมช่วง
ระหว่างปดิภาค
เรียน ได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปดิภาคเรียน
ใหเ้กิดประโยชน์

จดัอบรมอยา่งน้อยปลีะ
1 หลักสูตร ในช่วงปดิ
ภาคเรียนฤดูร้อนใหแ้ก่
เด็กและเยาวชนตาม
ความสนใจ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน   
ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม
ระหว่างปิดภาคเรียน

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ใน
ระหว่างปิดภาค
เรียน ใชเ้วลาว่าง
เกดิประโยชน์ชว่ง

     กอง      
  การศึกษาฯ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบรุี  จังหวัดลพบรุี

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

  แบบ ผ.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่194 
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     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

2 โครงการจดัอบรม
ใหค้วามรู้สร้าง
โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้
การศึกษานอก
ระบบใหแ้ก่
ประชาชนที่พลาด
โอกาสทางการ
ศึกษาในระบบ

จดัอบรมกลุ่มนักเรียน,
นักศึกษาการศึกษานอก
ระบบภายในต าบล     
โพธิ์เก้าต้น ปลีะ 1 คร้ัง
จ านวน 30 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน นักศึกษา
นอกระบบได้รับ
การพฒันาเพิ่ม
มากขึน้

นักเรียน 
นักศึกษา
การศึกษานอก
ระบบได้รับการ
พฒันาและเหน็
คุณค่าของ
การศึกษา

     กอง      
  การศึกษาฯ
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   2566 
  (บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

3 โครงการจดั
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาเด็กนักเรียน
ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กใหไ้ด้รับ
ประสบการณ์จริง
จากการเรียนรู้ใน
การจดักิจกรรม
ต่างๆ

จดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ใหเ้ด็ก
นักเรียน อาท ิเช่น 
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ปกครองนักเรียนก่อน
เปดิเรียน กิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการ
ประเมินผลพฒันาการ
ของนักเรียน โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน จดัหา
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ภายนอกหอ้งเรียน ฯลฯ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กนักเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีความรู้ความ
เข้าใจเบื้องต้นกับ
การจดักิจกรรม
ต่างๆภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กได้รับการ
พฒันาความรู้
ความเข้าใจตาม
ศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย

     กอง     
   การ
ศึกษาฯ
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  (บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

4 โครงการจดัอบรม
เพิ่มทักษะทาง
วิชาการและศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

เพื่อส่งเสริมเพิ่ม
ความรู้และทักษะ
ให้กบัเด็กนักเรียน
นอกจากการเรียนรู้
ภายในห้องเรียน

จดัอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้กบันักเรียน
จ านวน 50 คน

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 เด็กนักเรียนร้อยละ
 80 ได้รับความรู้
และสนใจในการเขา้
ร่วมกจิกรรม

เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการ
เรียนรู้และ
เสริมสร้างวิชาการ
ให้มีความพร้อม
ในการศึกษา

     กอง      
  การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่197 



   2566 
  (บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อส่งเสริม
พฒันาการที่ดี     
ด้านการศึกษา 
เสริมสร้างการ
พฒันาที่ยัง่ยนืของ
เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

.-เพื่อจา่ยเปน็เงิน
อุดหนุนส าหรับอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก     
 .-เพื่อจา่ยเปน็เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย               
   .-เพื่อจา่ยเปน็เงิน
อุดหนุนส าหรับค่า
จดัการเรียนการสอน 
(ค่าจดัการเรียนการ
สอน/รายหวั

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาการที่ดี
ทางด้านการศึกษา
เหมาะสมตามวัย

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย

     กอง      
  การศึกษาฯ
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(บาท)
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(บาท)
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     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

6 ค่าวัสดุงานบา้น
งานครัวในการ
อุดหนุน (ค่าอาหาร
เสริม) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กและ
อุดหนุนอาหาร
เสริมนมส าหรับ
เด็กประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ร่างกายของเด็ก
ปฐมวัยศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก และเด็ก
ประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ใหม้ีสุขภาพ
ร่างกายพลานามัย
ที่สมบรูณ์แข็งแรง 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง
เปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และเพื่อ
ปลูกฝังการด่ืมนม
ในเด็กเปน็อาหาร
เสริมในการพฒันา
ร่างกายและ
สติปญัญา

.-เพื่ออุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารเสริม (นม)
ส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก      -
เพื่ออุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เด็กประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ. จ านวน 4 
โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียน
วัดส าราญ โรงเรียนวัด
โพธิ์เก้าต้น โรงเรียนวัด
โคกหม้อ และโรงเรียน
วัดบอ่เงิน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กปฐมวัยศพด. 
และเด็ก
ประถมศึกษาใน
สังกดั สพฐ.ร้อยละ
90 มีนมได้ด่ืม
ครบถว้น มีสุขภาพ
ร่างกายมีพลานามัย
ที่แขง็แรงสมบูรณ์   
 มีสติปัญญาและ
พัฒนาการที่ดี

เด็กปฐมวัยส าหรับ
 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก  และเด็ก
ประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียน
ในสังกดั สพฐ.
มีพัฒาการ
ทางด้านร่างกาย
ที่ดี มีนมไว้ด่ืมทุก
วัน

     กอง      
  การศึกษาฯ
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     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

7 โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการ 
(ค่าอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา)
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

เพื่ออุดหนุน
ส าหรับค่าอาหาร
กลางวันใหเ้ด็ก
ประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. มี
อาหารกลางวัน
รับประทานอยา่ง
ทั่วถึงตาม
โภชนาการครบทกุ
 5 หมู ่ส่งเสริม
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
 สพฐ. ใหม้ีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ตามโภชนาการครบทกุ
5 หมู ่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเหมาะสมตาม
วัย จ านวน 4 โรงเรียน 
 โรงเรียนวัดส าราญ 
โรงเรียนวัดบอ่เงิน 
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 
และโรงเรียนวัดโคกหม้อ

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เด็กนักเรียน
ประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ร้อยละ
 90 มีอาหาร
กลางวัน
รับประทานตาม
โภชนาการครบทกุ
 5 หมู ่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เหมาะสมตามวัย

เด็กนักเรียน
ประถมศึกษา  มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
อยา่งทั่วถึง มี
โภชนาการครบ
ทกุ 5 หมู ่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
เหมาะสมตามวัย

     กอง     
   การ
ศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่200 



   2566 
  (บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

8 โครงการอบรมให้
ความรู้การปอ้งกัน
โรคติดต่อที่เกิดกับ
เด็กปฐมวัย

เพื่อใหน้ักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองนักเรียน
และอสม.มีความรู้
เกีย่วกับโรคติดต่อ
ในเด็กปฐมวัย
และเพื่อลดความ
เส่ียงและปอ้งกัน
โรคติดต่อที่อาจ
เกิดขึน้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ

อบรมใหค้วามรู้เด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง
จ านวน 130 คน

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

 15,000 
(งบสปสช.)

จ านวนเด็กและ    
  ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 90 มีความรู้
เกีย่วกับโรคติดต่อ
ในเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึน้

เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความรู้เกีย่วกับ
โรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัย
และเพื่อลดความ
เส่ียงและปอ้งกัน
โรคติดต่อที่อาจ
เกิดขึน้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่201 



   2566 
  (บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

9 โครงการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวัย ๒ ก ๒ ล 
(กิน กอด เล่น เล่า)

เพื่อใหน้ักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองนักเรียน
และอสม.มีความรู้
ความเข้าใจ
เกีย่วกับการ
ส่งเสริมพฒันาการ
ทั้ง ๔ ด้าน
สร้างสัมพนัธภาพที่
ดีระหว่างเด็กกับ
ผู้ปกครองนักเรียน
และมีความเข้าใจ
แนวทางการ
ส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวัย

อบรมใหค้วามรู้เด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง
จ านวน 130 คน

 28,000 
(งบสปสช.)

 28,000 
(งบสปสช.)

 28,000 
(งบสปสช.)

 28,000 
(งบสปสช.)

 28,000 
(งบสปสช.)

จ านวนเด็กและ    
  ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 90 มีความรู้
เกีย่วกับความรู้
ความเข้าใจ
เกีย่วกับการ
ส่งเสริมพฒันาการ
ทั้ง ๔ ด้าน
และแนวทางการ
ส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวัย

เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับ
การส่งเสริม
พฒันาการทั้ง ๔
 ด้าน
และแนวทาง
การส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวัย

กอง
การศึกษาฯ

โครงการก่อสร้าง เพื่อใหม้ีหอ้งเก็บ
เอกสาร

ขนาดกว้าง 2 เมตร จ านวนหอ้งเก็บ เอกสาร และ กอง
หอ้งเก็บของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยาว 4 เมตร ของมีเพิ่มขึน้ 

เอกสาร วัสดุ
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้

การศึกษาฯ

.-10 40,000 .-.-

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่202 



   2566 
  (บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

     ตัวชีว้ัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปแบบและ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

รายละเอียด อุปกรณ์ต่างๆ มีการจดัเก็บเปน็
โพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน เก็บเปน็ระเบยีบ ระเบยีบ

ต าบลโพธิ์เก้าต้น ต าบลโพธิ์เก้าต้น เรียบร้อย เรียบร้อย
ค้นหาง่าย ค้นหาง่าย

11 โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคา
อเนกประสงค์
อาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น

เพื่อใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเล็กสามารถจดั
กิจกรรมการเรียน
การสอนต่างๆได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ขนาดกว้าง 7.60 เมตร
ยาว 8 เมตร พร้อมเท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ตามรูปแบบและ
รายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น

307,000 .- .- .- .- โครงหลังคา
อเนกประสงค์มี
เพิ่มขึน้ รองรับ
การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน
ต่างๆ

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสามารถจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

  กอง      
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่203 



2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบรุี  จังหวัดลพบรุี

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่204 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่205 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่206 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่207 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่208 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่209 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่210 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่211 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่212 



ดูรายละเอยีด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่213 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่214 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่215 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่216 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่217 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่218 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่219 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่220 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่221 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่222 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่223 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่224 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่225 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่226 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่227 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่228 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่229 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่230 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่231 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่232 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่233 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่234 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่235 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่236 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่237 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่238 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่239 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่240 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่241 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่242 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่243 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่244 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่245 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่246 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่247 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่248 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่249 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่250 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่251 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่252 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่253 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่254 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่255 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่256 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่257 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่258 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่259 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่260 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่261 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่262 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่263 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่264 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่265 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่266 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่267 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่268 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่269 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่270 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่271 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่272 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่273 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่274 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่275 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่276 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่277 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่278 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่279 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่280 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่281 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่282 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่283 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่284 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่285 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่286 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่287 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่288 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่289 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่290 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่291 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่292 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่293 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่294 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่295 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่296 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่297 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่298 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่299 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่300 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่301 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่302 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่303 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่304 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่305 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่306 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่307 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่308 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่309 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่310 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่311 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่312 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่313 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่314 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่315 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่316 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่317 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่318 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่319 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่320 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่321 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่322 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่323 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่324 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่325 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่326 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่327 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่328 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่329 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่330 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่331 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่332 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่333 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่334 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่335 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่336 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่337 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่338 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่339 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่340 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่341 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่342 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่343 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่344 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่345 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่346 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่347 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่348 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่349 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่350 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่351 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่352 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่353 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่354 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่355 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่356 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่357 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่358 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่359 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่360 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่361 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่362 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่363 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่364 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่365 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่366 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่367 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่368 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่369 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่370 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่371 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่372 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่373 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่374 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่375 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่376 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่377 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่378 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่379 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่380 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่381 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่382 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่383 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่384 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่385 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่386 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่387 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่388 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่389 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่390 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่391 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่392 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่393 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่394 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่395 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่396 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่397 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่398 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่399 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่400 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่401 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่402 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่403 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่404 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่405 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่406 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่407 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่408 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่409 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่410 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่411 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่412 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่413 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่414 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่415 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่416 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่417 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่418 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่419 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่420 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่421 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่422 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่423 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่424 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่425 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่426 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่427 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่428 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่429 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่430 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่431 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่432 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่433 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่434 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่435 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่436 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่437 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่438 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่439 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่440 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่441 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่442 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่443 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่444 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่445 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่446 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่447 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่448 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่449 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่450 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่451 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่452 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่453 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่454 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่455 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่456 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่457 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่458 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่459 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่460 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่461 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่462 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่463 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่464 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่465 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่466 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่467 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่468 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่469 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่470 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่471 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่472 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่473 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่474 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่475 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่476 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่477 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่478 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่479 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่480 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่481 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่482 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่483 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่484 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่485 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่486 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่487 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่488 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่489 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่490 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่491 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่492 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่493 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่494 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่495 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่496 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่497 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่498 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่499 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่500 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่501 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่502 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่503 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่504 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่505 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่506 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่507 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่508 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่509 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่510 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่511 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่512 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่513 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่514 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่515 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่516 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่517 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่518 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่519 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่520 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่521 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่522 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่523 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่524 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่525 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่526 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่527 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่528 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่529 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่530 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่531 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่532 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่533 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่534 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่535 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่536 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่537 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่538 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่539 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่540 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่541 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่542 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่543 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่544 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่545 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่546 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่547 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่548 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่549 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่550 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่551 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่552 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่553 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่554 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่555 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่556 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่557 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่558 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่559 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่560 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่561 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่562 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่563 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่564 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่565 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่566 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่567 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่568 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่569 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่570 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่571 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่572 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่573 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่574 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่575 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่576 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่577 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่578 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่579 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่580 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่581 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่582 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่583 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่584 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่585 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่586 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่587 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่588 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่589 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่590 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่591 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่592 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่593 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่594 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่595 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่596 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่597 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่598 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่599 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่600 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่601 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่602 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่603 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่604 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่605 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่606 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่607 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่608 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่609 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่610 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่611 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่612 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่613 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่614 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่615 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่616 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่617 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่618 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่619 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่620 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่621 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่622 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่623 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่624 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่625 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่626 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่627 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่628 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่629 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่630 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่631 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่632 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่633 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่634 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่635 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่636 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่637 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่638 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่639 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่640 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่641 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่642 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่643 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่644 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่645 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่646 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่647 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่648 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่649 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่650 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่651 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่652 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่653 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่654 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่655 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่656 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่657 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่658 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่659 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่660 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่661 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่662 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่663 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่664 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่665 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่666 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่667 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่668 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่669 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่670 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่671 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่672 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่673 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่674 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่675 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่676 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่677 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่678 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่679 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่680 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่681 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่682 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่683 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่684 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่685 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่686 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่687 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่688 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่689 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่690 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่691 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่692 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่693 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่694 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่695 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่696 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่697 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่698 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่699 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่700 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่701 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่702 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่703 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่704 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่705 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่706 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่707 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่708 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่709 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่710 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่711 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่712 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่713 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่714 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่715 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่716 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่717 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่718 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่719 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่720 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่721 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่722 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่723 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่724 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่725 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่726 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่727 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่728 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่729 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่730 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่731 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่732 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่733 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่734 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่735 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่736 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่737 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่738 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่739 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่740 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่741 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่742 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่743 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่744 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่745 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่746 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่747 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่748 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่749 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่750 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่751 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่752 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่753 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่754 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่755 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่756 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่757 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่758 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่759 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่760 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่761 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่762 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่763 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่764 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่765 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่766 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่767 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่768 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่769 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่770 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่771 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่772 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่773 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่774 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่775 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่776 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่777 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่778 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่779 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่780 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่781 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่782 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่783 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่784 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่785 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่786 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่787 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่788 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่789 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่790 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่791 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่792 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่793 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่794 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่795 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่796 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่797 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่798 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่799 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่800 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่801 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่802 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่803 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่804 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่805 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่806 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่807 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่808 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่809 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่810 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่811 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่812 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่813 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่814 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่815 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่816 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่817 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่818 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่819 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่820 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่821 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่822 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่823 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่824 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่825 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่826 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่827 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่828 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่829 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่830 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่831 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่832 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่833 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่834 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่835 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่836 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่837 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่838 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่839 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่840 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่841 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่842 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่843 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่844 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่845 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่846 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่847 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่848 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่849 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่850 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่851 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่852 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่853 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่854 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่855 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่856 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่857 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่858 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่859 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่860 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่861 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่862 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่863 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่864 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่865 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่866 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่867 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่868 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่869 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่870 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่871 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่872 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่873 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่874 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่875 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่876 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่877 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่878 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่879 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่880 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่881 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่882 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่883 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่884 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่885 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่886 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่887 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่888 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่889 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่890 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่891 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่892 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่893 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่894 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่895 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่896 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่897 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่898 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่899 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่900 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่901 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่902 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่903 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่904 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่905 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่906 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่907 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่908 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่909 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่910 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่911 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่912 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่913 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่914 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่915 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่916 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่917 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่918 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่919 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่920 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่921 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่922 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่923 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่924 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่925 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่926 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่927 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่928 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่929 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่930 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่931 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่932 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่933 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่934 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่935 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่936 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่937 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่938 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่939 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่940 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่941 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่942 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่943 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่944 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่945 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่946 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่947 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่948 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่949 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่950 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่951 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่952 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่953 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่954 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่955 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่956 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่957 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่958 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่959 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่960 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่961 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่962 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่963 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่964 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่965 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่966 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่967 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่968 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่969 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่970 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่971 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่972 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่973 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่974 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่975 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่976 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่977 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่978 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่979 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่980 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่981 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่982 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี  หน้าที ่983 



   2566   
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการอบรม
ส่งเสริมอนรัุกษ์   
ภมูิปญัญาท้องถิ่น   
การแสดงโขนสด

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการอนรัุกษ์
และสืบทอดศิลปะ
พื้นบา้นการแสดง   
"โขนสด" รักษา
มรดกภมูิปญัญา
ท้องถิ่นใหอ้ยู่คู่
สังคมไทย

จัดอบรมส่งเสริม
การอนรัุกษ์และ
ถ่ายทอดการแสดง
โขนสดใหก้ับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
ร้อยละ 75 ได้
รู้จักการแสดง"
โขนสด"และได้
ฝึกแสดงมีส่วน
ร่วมในการ
อนรัุกษ์มรดก
ภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน
รู้จักการแสดง
โขนสด ได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนรัุกษ์และสืบ
ทอดศิลปะ 
การแสดงโขน
สดใหอ้ยู่คู่
สังคมไทย

    กอง      
 การศึกษาฯ

2 โครงการอบรม
ส่งเสริมการอนรัุกษ์
และถ่ายทอดภมูิ
ปญัญาท้องถิ่น
ศิลปะการแสดงลิเก

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการอนรัุกษ์
และสืบทอดศิลปะ
พื้นบา้นการแสดง   
"ลิเก" รักษามรดก
ภมูิปญัญาท้องถิ่น
ใหอ้ยู่คู่สังคมไทย

จัดอบรมส่งเสริม
การอนรัุกษ์และ
ถ่ายทอดการแสดง
ลิเกใหก้ับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
ร้อยละ 75 ได้
รู้จักการแสดง"
ลิเก"และได้ฝึก
แสดง มีส่วน
ร่วมในการ
อนรัุกษ์มรดก
ภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน
รู้จักการแสดง
ลิเกได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนรัุกษ์และสืบ
ทอด
ศิลปะการแสดง
โขนสดใหอ้ยู่คู่
สังคมไทย

    กอง      
 การศึกษาฯ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ
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   2566   
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

3 โครงการอบรม
ส่งเสริมการบริหาร
จัดกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
โพธิ์เก้าต้น

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้ทราบถึง
สิทธิบทบาทหนา้ที่
ของตน พัฒนา
ทักษะด้านผู้น า 
สร้างเครือข่ายการ
ท างานขององค์กร
เด็กและเยาวชน 
สร้างความรักความ
สามัคคี

จัดอบรมใหก้ับสภา
เด็กและเยาวชน   
โพธิ์เก้าต้นในการ
ด าเนนิงานเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน จ านวน 
50คน

   5,000     
(งบ อปท.) 
(บ้านพักเด็ก)

   5,000     
(งบ อปท.) 
(บ้านพักเด็ก)

   5,000     
(งบ อปท.) 
(บ้านพักเด็ก)

   5,000     
(งบ อปท.) 
(บ้านพักเด็ก)

   5,000     
(งบ อปท.) 
(บ้านพักเด็ก)

เด็กและเยาวชน
ร้อยละ75 
สามารถรับรู้ถึง
บทบาทและ
หนา้ที่ของ
ตนเอง มีความ
เปน็ผู้น า มี
ความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะ

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การพัฒนาและ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ง รู้
บทบาทหนา้ที่
ของตนเอง
พัฒนาทักษะ
ด้านผู้น า มี
ความรักความ
สามัคคี

    กอง      
 การศึกษาฯ
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   2566   
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

4 โครงการอบรม
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

เพื่ออบรมส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนอนรัุกษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชนใหด้ ารง
อยู่ในท้องถิ่น บน
พื้นฐานของ
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถี
ชีวิตชุมชน

จัดอบรมเผยแพร่
ความรู้ทาง
วัฒนธรรมไทยหรือ
ภมูิปญัญา ปลีะ 1 
คร้ังใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชนหรือ
ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รู้ถึง
วัฒนธรรมและ
ภมูิปญัญา
ท้องถิ่น

วัฒนธรรมและ
ภมูิปญัญา
ท้องถิ่นต าบล
ได้รับการ
อนรัุกษ์และสืบ
ทอดต่อไป

    กอง      
 การศึกษาฯ
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   2566   
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

5 โครงการจัดงาน
เทศกาลวัน
สงกรานต์วัน
ครอบครัว และวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่ออนรัุกษ์และสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ใหค้งอยู่
กับสังคมไทย เปน็
การแสดงออกถึง
ความเคารพ ความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
เด็กและเยาวชน
และประชาชน
ตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมงาน
สงกรานต์ในช่วง
เทศกาลโดยเชิญ
ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลร่วมกิจกรรม
รดน้ าขอพร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความรัก 
ความกตัญญู   
ต่อผู้สูงอายุและ 
เกิดความ 
สัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรม
แสดงความ
กตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ และ
ได้ร่วม
สนกุสนานใน
การจัดกิจกรรม

    กอง      
 การศึกษาฯ
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   2566   
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

6 โครงการจัดงานเนือ่ง
ในโอกาสวันส าคัญ
ต่างๆของสถาบนั
พระมหากษัตริย์

เพื่อถวายความ
จงรักภกัดีราชวงศ์
จักรี

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ใน
โอกาสวันส าคัญของ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ที่
รัฐบาลก าหนด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มี
โอกาสแสดง
ความจงรักภกัดี
 สถาบนั
พระมหากษัตริย์

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภกัดี

    กอง      
 การศึกษาฯ
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   2566   
(บาท)
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(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

7 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร "28 
กรกฎาคม"       
(รัชกาลที่ 10)

เพื่อถวายความ
จงรักภกัดีแด่องค์
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

จัดกิจกรรมถวาย
พระพรในวันที่ 28 
กรกฎาคมของทุกปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิด
ความจงรักภกัดี
ต่อองค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลง
กรณบดินทร
เทพยวรางกูร

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภกัดีแด่
องค์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลง
กรณบดินทร
เทพยวรางกูร

    กอง      
 การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 209 



   2566   
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

8 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปหีลวง 12 
สิงหาคม

เพื่อถวายความ
จงรักภกัดีแด่องค์
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินนีาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหีลวง

จัดกิจกรรมถวาย
พระพรในวันที่ 12
สิงหาคมของทุกปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ เกิด
ความจงรักภกัดี
ต่อองค์สมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชิน ี
นาถพระบรม
ราชชนนพีันปี
หลวง

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภกัดีแด่
องค์สมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินนี
าถพระบรม
ราชชนนพีันปี
หลวง

    กอง      
 การศึกษาฯ
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(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

9 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชิน ี"3 
มิถุนายน"

เพื่อถวายความ
จงรักภกัดีแด่องค์
สมเด็จพระนางเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระ
บรมราชินี

จัดกิจกรรมถวาย
พระพรในวันที่ 3
มิถุนายนของทุกปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิด
ความจงรักภกัดี
ต่อองค์สมเด็จ
พระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ
พระบรมราชินี

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภกัดีแด่
องค์สมเด็จ
พระนางเจ้า
สุทิดา พัชร
สุธาพิมล
ลักษณพระ
บรมราชินี

    กอง      
 การศึกษาฯ
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(บาท)
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 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

10 โครงการจัดงานวัน
อาสาฬหบชูาและวัน
เข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมรักษา
วัฒนธรรมและขนม
ธรรมเนยีมประเพณี
อันดีงาม เพื่อให้
พุทธศาสนกิชนได้
ประกอบกิจกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา
ร่วมกัน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบทอด
และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตระหนกัถึง
ความส าคัญ
และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา

ประชาชนได้
ร่วมท าบญุและ
อนรัุกษ์
ประเพณีสร้าง
ความดีสืบทอด
พรพุทธศาสนา

    กอง      
 การศึกษาฯ
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ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

11 โครงการจัดงานวัน
มาฆบชูา

เพื่อส่งเสริมรักษา
วัฒนธรรมและขนม
ธรรมเนยีมประเพณี
อันดีงาม เพื่อให้
พุทธศาสนกิชนได้
ประกอบกิจกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา
ร่วมกัน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบทอด
และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ตระหนกัถึง
ความส าคัญ
และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา

พุทธศาสนกิชน
มีส่วนร่วม
ส่งเสริมรักษา
วัฒนธรรมและ
ขนมธรรม
เนยีมประเพณี
อันดีงาม วัดใน
ต าบลโพธิ์เก้า
ต้นมีความ
เจริญรุ่งเรือง

    กอง      
 การศึกษาฯ
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(บาท)

 2567  
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 2568   
(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

12 โครงการจัดวัน       
วิสาขบชูา

เพื่อส่งเสริมรักษา
วัฒนธรรมและขนม
ธรรมเนยีมประเพณี
อันดีงาม เพื่อให้
พุทธศาสนกิชนได้
ประกอบกิจกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา
ร่วมกัน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบทอด
และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ตระหนกัถึง
ความส าคัญ
และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา

พุทธศาสนกิชน
มีส่วนร่วม
ส่งเสริมรักษา
วัฒนธรรมและ
ขนมธรรม
เนยีมประเพณี
อันดีงาม วัดใน
ต าบลโพธิ์เก้า
ต้นมีความ
เจริญรุ่งเรือง

    กอง      
 การศึกษาฯ
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(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

13 โครงการอบรม
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
หมูบ่า้นคุณธรรม
และหมูบ่า้นศีล 5

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนภายใน
ต าบลประพฤติ
ปฎบิติัตนในการ
รักษาศีล 5 เปน็
แบบอย่างที่ดีใน
การด าเนนิชีวิต

จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม รักษาศีล
 ๕ แก่ประชาชน
ภายในต าบล 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 75 มี
ประพฤติปฏบิติั
ตนในการรักษา
ศีล 5 ในการ
ด าเนนิชีวิต

ประชาชน
สามารถเปน็
แบบอย่างใน
การประพฤติ
ปฎบิติัตนที่ดี
และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา
และสร้างชุมชน
ใหเ้ปน็ชุมชน
นา่อยู่

    กอง      
 การศึกษาฯ
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(บาท)
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(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

14 โครงการสนบัสนนุ
การจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระ
นารายณ์และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ลพบรีุ

สนบัสนนุการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์
มหาราช ส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดลพบรีุ 
"ลพบรีุร่วมใจ แต่ง
ไทยทั้งเมือง"

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการ
สนบัสนนุการ
จัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระ
นารายณ์และ
เปน็การส่งเสริม
กระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดลพบรีุ
ใหม้ีลักษณะ
โดดเด่นเปน็
วัฒนธรรมด่ัง
เดิม

      กอง    
การศึกษาฯ
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(บาท)

2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

15 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็ก
และเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ของ
ตนเองส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก 
กล้าคิด กล้าท า
ในทางสร้างสรรค์ 
สนบัสนนุใด้เด็กและ
เยาวชนยึดมัน่ใน
สถาบนัชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแหง่ชาติในวัน
ศุกร์ก่อนงานวันเด็ก
แหง่ชาติ 1 วัน 
ร่วมกับโรงเรียน
ภายในเขตต าบลโพธิ์
เก้าต้น จ านวน 4 
โรงเรียน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้าร่วมโคร
การได้
แสดงออกถึง
ศักยภาพ
ภายในตนเอง 
สนบัสนนุให้
เกิดความรัก
ความสามัคคีมี
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความ
สนกุสนาน ได้
แสดงออก กล้า
คิด กล้าท า
ในทาง
สร้างสรรค์
ส านกึในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั

     กอง     
   การ
ศึกษาฯ
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ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย      
 (ผลผลิตโครงการ)

     ตวัชีว้ัด    
 (KPI)

งบประมาณ

16 เงินอุดหนนุส่วน
ราชการอุดหนนุ
จังหวัดลพบรีุตาม
โครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

เพื่อสนบัสนนุการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดลพบรีุ

สนบัสนนุ
งบประมาณตาม
โครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช   
ปลีะ 1 คร้ัง

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 จังหวัดได้รับ
งบประมาณใน
การจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์
มหาราช 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมและ
สถาบนักษัตริย์
รวมทั้งกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดที่มี
ลักษณะโดด
เด่นที่เปน็
วัฒนธรรมด่ัง
เดิมจ านวน
นกัท่องเที่ยวมี
เพิ่มขึ้น

      กอง    
 การศึกษาฯ
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1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและ   
ออกใหบ้ริการรับ
ช าระภาษี

เพื่อใหค้วามรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับภาษี 
อ านวยความสะดวก
ใหก้ับประชาชน
นอกสถานที่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น

จัดกิจกรรมออกใหบ้ริการ
รับช าระภาษีนอกสถานที่
อ านวยความสะดวก
ใหก้ับประชาชน ทั้ง 13 
หมูบ่า้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษี และได้รับ
ความสะดวกใน
การเสียภาษี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
85

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษี การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มรายได้ใหก้ับ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น

กองคลัง

2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565 )
อบต.โพธิ์เก้าตน้  อ าเภอเมอืงลพบรุี  จังหวัดลพบรุี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธภิาพ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 

วัตถุประสงค์โครงการที่

          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
          ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การใหม้ปีระสิทธภิาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

  แบบ ผ.02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธภิาพ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 

วัตถุประสงค์โครงการที่

          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
          ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การใหม้ปีระสิทธภิาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

2 โครงการจัดงานและ
นทิรรศการวันท้องถิ่น
ไทย

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้างร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ   
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ
เจ้าอยู่หวัฯ (ร.5)   
ที่ทรงเล็งเหน็ถึง
ความส าคัญด้าน
การปกครอง และ
จัดต้ัง "วันท่ี 18 
มีนาคมเปน็วัน
ท้องถิ่นไทย

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้างร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ (ร.5)
 ที่จัดต้ังวันที่ 18 
มีนาคมของทุกปเีปน็วัน
ท้องถิ่นไทย โดยร่วมกัน
ปลูกต้นไม้และท าความดี
รอบหนองฟ้าลงมัน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
75 ร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณร่วม
ใจท าความดีใน
วันท้องถิ่นไทย

ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ  
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
ฯเจ้าอยู่หวัฯ    
(ร.5)ที่ทรง
เล็งเหน็ถึง
ความส าคัญด้าน
การปกครอง 
และจัดต้ัง "วันที่ 
18 มีนาคมเปน็
วันท้องถิ่นไทย

ส านกัปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 220



  2566  
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568   
(บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธภิาพ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 

วัตถุประสงค์โครงการที่

          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
          ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การใหม้ปีระสิทธภิาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

3 โครงการอบรมสัมนา
และศึกษาดูงานของ
เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่น และผู้น า
ท้องที่

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนา
ทักษะระเบยีบ 
กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติัหนา้ที่ภายใต้
การบรูณาการ
ร่วมกัน สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์สร้าง
ความรัก ความ
สามัคคี และน า
ความรู้
ประสบการณ์มา
พัฒนาตนเอง
พัฒนาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ     
เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น ผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏบิติังานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น จ านวน 80 
คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
85 มีความรู้
ความเข้าใจ
ระเบยีบ 
กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏบิติัหนา้ที่
 มีทัศนคติที่ดี 
สามารถน ามา
ปรับใช้ในการ
พัฒนาตนเอง 
พัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบยีบ
กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติัหนา้ที่ มี
แนวคิดใหม่ๆที่ดี
ในการท างาน
แบบบรูณาการ
ร่วมกัน สร้าง
ความรักความ
สามัคคีในชุมชน 
น าความรู้มาปรับ
ใช้พัฒนาตนเอง
และพัฒนาท้องถิ่น

ส านกัปลัด
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธภิาพ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 

วัตถุประสงค์โครงการที่

          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
          ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การใหม้ปีระสิทธภิาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

4 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการปฏบิติังาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ของคณะผู้บริหาร 
พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้างและ      
ผู้ที่ได้รับค าส่ังให้
ปฏบิติังานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบยีบ
กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติัหนา้ที่ 
ส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีใน
ท้องถิ่น มี
แนวความคิดในการ
บริหารจัดการท่ีดี
เพื่อประโยชนสุ์ข
ของประชาชนเปน็
ส าคัญ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานส าหรับคณะ
ผู้บริหาร พนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจ้างและ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏบิติังานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวน 80 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
80 มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระเบยีบ
กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏบิติัหนา้ที่
เกิดแนวคิด
ใหม่ๆที่ดีในการ
ปฏบิติังาน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
ระเบยีบ 
กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติัหนา้ที่ เกิด
การเรียนรู้แนวคิด
ใหม่ๆเกิดความ
สามัคคีในท้องถิ่น
มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อ
ประโยชนข์อง
ประชาชนเปน็
ส าคัญ

ส านกัปลัด
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธภิาพ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 

วัตถุประสงค์โครงการที่

          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
          ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การใหม้ปีระสิทธภิาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

     ตวัชีว้ัด     
(KPI)

งบประมาณ
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

5 โครงการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินยั และความโปร่งใส
ในการปฏบิติัหนา้ท่ี

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
การรักษาวินยั ข้อ
กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบท่ีถูกต้อง 
ปอ้งกันมิใหก้ระท า
ผิดวินยัต่อต้าน   
การทุจริตคอรัปชั่น 
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
หนว่ยงานใหม้ีความ
โปร่งใสและเปน็
ธรรมในการปฏบิติั
หนา้ที่

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนกังาน
ส่วนต าบล และพนกังาน
จ้าง จ านวน 80คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
และสามารถ
น าไปปฏบิติังาน
ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบยีบ
และกฎหมาย

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
คุณธรรม 
จริยธรรมการ
รักษาวินยั ข้อ
กฎหมาย ระเบยีบ
 ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
และสามารถ
น าไปปฏบิติั
หนา้ที่ได้อย่าง
ถูกต้อง

ส านกัปลัด
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1 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ป้องกนัและบรรเทา       
สาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และรองรับ
การให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

ขนาดกว้าง 5 เมตร      
ยาว 8 เมตร คิดเป็นพื้นที่
 40 ตารางเมตร   ตาม
รูปแบบและรายละเอยีด
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

500,000 - - - - มีอาคาร
ส านักงาน
ปฏิบัติงานและ
เพื่อรองรับ  
การให้บริการ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ

อาคารป้องกนัมี
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และเพียงพอ
ต่อการอ านวยความ
สะดวกของประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

กองช่าง

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 224 



 2566 
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

2 โครงการกอ่สร้างที่จอดรถ
ส าหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าที่บริเวณด้านหลัง
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

เพื่อให้มีสถานที่     
จอดรถอ านวยความ
สะดวกให้กบั
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าที่
เกดิความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ขนาดกว้าง 25.00เมตร
ยาว 11 เมตร          
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้
ต้น

800,000 - - - - มีโรงจอดรถ
เพิ่มขึ้น ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
มีความสะดวก
ในการเข้ารับ
บริการ

มีสถานที่จอดรถ 
อ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าที่ เกดิความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 225 



 2566 
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

3 โครงการกอ่สร้างที่จอดรถ
ส าหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้า
อาคารส านักงานพร้อมเท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อลอดเหล่ียม

เพื่อให้มีสถานที่     
จอดรถอ านวยความ
สะดวกให้กบั
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าที่
เกดิความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

รายละเอยีดมีดังนี้        
1.) ท่อยาว 20 เมตร   
2.) เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 
38.50 เมตร ยาว 5 
เมตร หนาเฉล่ีย 15 
เซนติเมตร                
3.) โรงจอดรถมีขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
33 เมตร ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- 500,000 - - - มีโรงจอดรถ
เพิ่มขึ้น ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่
มีความสะดวก
เกดิความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

มีสถานที่จอดรถ 
อ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าที่ เกดิความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 226 



 2566 
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

เพื่อปรับปรุง อาคาร
ส านักงานให้อยูใ่น
สภาพที่ดี แข็งแรง
สวยงาม มั่นคง 
รองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

ขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 40 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 640 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้
ต้น

- 3,000,000 - - - อาคารได้รับ
การปรับปรุงมี
สภาพที่ดี 
แข็งแรง 
สวยงาม มั่งคง

อาคารส านักงานได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดี แข็งแรง 
สวยงาม มั่นคง มีพื้นที่
เพียงพอให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเข้ารับบริการและ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 227 



 2566 
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

5 โครงการเปล่ียนหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ 
(โดม)ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล         
โพธิเ์กา้ต้น

เพื่อเปล่ียนหลังคา
เหล็กอเนกประสงค์
ให้มีสภาพที่ดี 
แข็งแรง ทนทาน 
รองรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
กจิกรรมต่างๆ

ขนาด 709.28 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดขององค์การ
บริหารส่วนต าบล       
โพธิเ์กา้ต้น

- 350,000 - - - มีโครงหลังคา
เหล็ก
อเนกประสงค์
ที่ดี แข็งแรง 
ทนทาน

โครงหลังคาเหล็ก
อาคารอเนกประสงค์มี
สภาพที่ดี แข็งแรง 
ทนทาน รองรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการและกจิกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 228 



 2566 
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

6 โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
ห้องประชุมให้มั่นคง 
แข็งแรง สวยงามมี
ความพร้อมรองรับ
การจัดประชุมต่างๆ

ขนาดกว้าง 16 เมตร    
ยาว 20 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 320 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและ
รายละเอยีดขององค์การ
บริหารส่วนต าบล       
โพธิเ์กา้ต้น

- - 3,500,000 - - ห้องประชุม
ได้รับการ
ปรับปรุง มั่งคง
 แข็งแรงมี
ความพร้อม
รองรับการจัด
ประชุมต่างๆ

มีห้องประชุมที่
แข็งแรงมั่งคง 
สวยงามประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การจัดประชุมต่างๆ 
รองรับการจัดกจิกรรม
และการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 229 



 2566 
 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

7 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพที่ดี แข็งแรง 
มั่นคงรองรับการ
ให้บริการของ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขนาดกว้าง 8 เมตร     
ยาว 16 เมตร         
ห้องคอนโทน         
ขนาดกว้าง 8 เมตร      
ลึก 4 เมตร ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - 2,500,000 - - อาคาร
เอนกประสงค์
ได้รับการ
ปรับปรุง มั่งคง
 แข็งแรง
รองรับการ
บริการของ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติงาน

อาคารเอนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง มี
สภาพที่ดี แข็งแรง
รองรับการบริการของ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  หน้าที่ 230 
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 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

8 โครงการกอ่สร้างศาลา
พักผ่อนบริเวณริมหนองฟ้า
ลงมัน หมู่ที่ 8 ด้านหน้า
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้มาติดต่อราชการ มี
ศาลาพักผ่อน และ
จุดพักคอยผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์
เกา้ต้น

ขนาดกว้าง 2.25 เมตร 
ยาว 4.25 เมตร ตาม
รูปแบบและรายละเอยีด
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

- - - - 150,000 มีศาลา
พักผ่อนจุดพัก
คอยที่ได้
มาตรฐาน 
อ านวยความ
สะดวกให้กบั
ประชาชน
ที่มาติดตาม
ราชการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ มีศาลา
พักผ่อน จุดพักคอยไว้
รองรับการบริการ

กองช่าง
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 (บาท)

  2567  
 (บาท)

 2568  
 (บาท)

 2569   
(บาท)

 2570 
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ

       5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสทิธิภาพ

       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย       
(ผลผลติโครงการ)

     ตวัชี้วัด   
  (KPI)

9 โครงการกอ่สร้างทางออก
ก าลังกาย (คอนกรีตพิมพ์
ลาย) บริเวณรอบหนอง   
ฟ้าลงมันพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสกายวอร์ด
จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 8

เพื่อสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีสวยงาม สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการ
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ    
ภูมิทัศน์ร่มร่ืน

ทางออกก าลังกาย  จ านวน 6 ช่วง
ช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้ง 7.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความ
กวา้ง 3.50 เมตร   ยาว 40.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร ช่วงที่ 3 
ขนาดความกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
17.00เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
 ช่วงที่ 4 ขนาดความกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ช่วงที่ 5ขนาดความกวา้ง
 7.00 เมตร   ยาว 40.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ช่วงที่ 6 
ขนาดความกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
290.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร คิดเปน็พืน้ที่ 1,751 ตาราง
เมตร สกายวอร์ดขนาดความกวา้ง 
1.85 เมตร ยาว 5.00 เมตร จ านวน
 3 จุด

- - - - 2,000,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ร้อยละ 75 มี
สถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ ใช้เวลาว่าง
ให้เกดิ
ประโยชน์ ภูมิ
ทัศน์สะอาดร่ม
ร่ืน

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ      
ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ มีภูมิทัศน์
ร่มร่ืน

กองช่าง
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  2566  
(บาท)

  2567
   (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการอบรมร่วมใจ
พัฒนารักษา
ส่ิงแวดล้อม (Big 
Cleaning Day)

เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน
รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน สร้าง
ทัศนยีภาพท่ีสวยงาม 
สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

จัดงานใหค้วามรู้แก่
ประชาชนรักษา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
และการจัดกิจกรรม
รณรงค์เกี่ยวกับการ
รักษาส่ิงแวดล้อม
และปลูกต้นไม้ลด
ภาวะโลกร้อน 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 75 มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาด
หมูบ่า้นและส่ิง
สาธารณประโยชน์
มากขึ้น

ประชาชนรู้จัก
รักษาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน ท าให้
ทัศนยีภาพของ
ชุมชนสวยงาม   
นา่มอง

    กอง     
สาธารณสุข ฯ

2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้  อ าเภอเมอืงลพบรุี  จังหวัดลพบรุี

งบประมาณ
     ตวัชีว้ัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน
            ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
            6.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

  แบบ ผ.02 
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งบประมาณ
     ตวัชีว้ัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน
            ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
            6.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

2 โครงการจัดงานท าดี
ด้วยหวัใจ คืนน้ าใสให้
แม่น้ าล าคลอง

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนดูแลรักษา
แหล่งน้ าใหส้ะอาด 
ฟื้นฟูคุณภาพน้ าปลุก
จิตส านกึใหม้ีความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมภายใน
ชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ร่วมกันรักษาแหล่ง
น้ าก าจัดวัชพืชและ
ผักตกชวา จ านวน 
50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งน้ าสาธารณะ
ในต าบลได้รับการ
ดูแลฟื้นฟูใหส้ะอาด
ปริมาณวัชพืชและ
ผักตกชวานอ้ยลง
คุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

ประชาชน ชุมชน
ร่วมมือดูแลรักษา
คุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าสาธารณะ
ลดปริมาณวัชพืช
ในแหล่งน้ า 
คุณภาพน้ าดีขึ้น ไม่
เนา่เสียประชาชน
สามารถใช้น้ าใน
การอุปโภคได้

 กอง     
สาธารณสุข ฯ
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  (บาท)

  2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

งบประมาณ
     ตวัชีว้ัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน
            ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
            6.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

3 โครงการอบรมบริหาร
จัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อกระตุ้นและสร้าง
จิตส านกึท่ีดีใหก้ับ
ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการก าจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน ลดปริมาณ
ขยะ ลดปญัหาขยะ
ตกค้าง

จัดกิจกรรมอบรม
รณรงค์สร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
จ านวน 40 คน ใน
การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม การคัด
แยกขยะในชุมชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 75 มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถกลับไปแยก
ขยะที่บา้นได้ รู้
วิธีการคัดแยกขยะ
การรีไซเคิลขยะลด
ปริมาณขยะล้นบา้น
ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บขยะ

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการคัดแยก
ขยะมูลฝอย โดย
ใช้หลักการ 3ช ท า
ใหป้ริมาณขยะ    
มูลฝอยต้นทาง
ลดลง มีการ
บริหารจัดการขยะ
แบบยั่งยืน

 กอง     
สาธารณสุข ฯ
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งบประมาณ
     ตวัชีว้ัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน
            ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
            6.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

4 โครงการอนรัุกษ์   
พันธุพืชต้นสมอภเิภก

เพื่อสร้างความเข้าใจ
และตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆท่ีมี
อยู่ ร่วมคิด ร่วมปฏบิติั
ตลอดจนจัดท าระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืชให้
แพร่หลาย สนองแนว
พระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับประชาชน
ในการอนรัุกษ์
พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมส ารวจและ
เก็บรวบรวม
พันธุกรรมกิจกรรม
ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมอนรัุกษ์และ
ใช้ประโยชนพ์ันธ์
กรรมพืช

.- .- .- 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ

ประชาชนเข้าใจ
และตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช
ต่างๆที่มีอยู่ ร่วม
คิด ร่วมปฏบิติั
จัดท าระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชให้
แพร่หลาย  สนอง
แนวพระราชด าริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ส านกัปลัด
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  2566  
(บาท)

  2567
   (บาท)

   2568 
  (บาท)

  2569
   (บาท)

 2570 
(บาท)

งบประมาณ
     ตวัชีว้ัด     

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน
            ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
            6.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย       
(ผลผลิตโครงการ)

5 โครงการ "บา้นนีม้ีรัก 
ปลูกผักกินเอง"

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชน
สนใจท่ีจะปลูกผักปลอด
สารพิษไว้บริโภคเองใน
ครอบครัว ท าใหสุ้ขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
และที่สนใจ จ านวน 
50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85 มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และสนใจที่จะปลูก
ผักไว้รับประทาน
เองที่บา้น

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การปลูกผักปลอด
สารพิษ ส่งเสริมให้
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบรูณ์ 
ลดภาระค่าใช้จ่าย
ได้

ส านกัปลัด
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566  
(บาท)

  2567  
(บาท)

  2568  
(บาท)

  2569  
(บาท)

  2570  
(บาท)

1 โครงการอบรมป้องกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรมอบรม 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  ผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน แผนพัฒนา ส านักปลัด

และต่อต้านยาเสพติด ความเข้าใจโทษของ ให้ความรู้ให้เด็ก โครงการมี และประชาชน หมู่บ้าน

ในชุมชน ยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน ความรู้ถึงโทษ มีความรู้และ หมู่ที่ 1,2

เยาวชน และประชาชน ของยาเสพติด เข้าใจถึงปัญหา 3,4,5,6

และประชาชน ในชุมชน เพิ่มขึน้ และโทษของ 7,8,9,10

เฝ้าระวงัการ จ านวน 60 คน ลดปัญหา ยาเสพติด มีภมูิ 11,12

แพร่กระจาย ยาเสพติด คุ้มกันที่ดี ห่าง 13

ของยาเสพติด ไกลยาเสพติด

ในชุมชน

           3.2 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ
ตวัชี้วัด  

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั
ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ.2566 – 2570 )
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าตน้  อ าเภอเมอืงลพบุร ี จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน

  แบบ ผ.02/1 
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566  
(บาท)

  2567  
(บาท)

  2568  
(บาท)

  2569  
(บาท)

  2570  
(บาท)

           3.2 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ
ตวัชี้วัด  

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั
ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน

2 โครงการตรวจตรา เพื่อดูแลรักษาความ จัดท าค าส่ังมอบ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนใน ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด

ความเรียบร้อยในหมู่บ้าน ปลอดภยัในชีวติและ หมายผู้น าหมู่บ้าน หมู่บ้าน ความปลอดภยั หมู่บ้าน

ทรัพย์สินของ ออกตรวจเยีย่ม มีความ ในชีวติและ หมู่ที่ 1,2

ประชาชน ความเรียบร้อย ปลอดภยัใน ทรัพย์สิน 3,4,5,6,7

ในชุมชน ตามหมู่บ้าน ชีวติและ บ้านเมือง 8,9,10,

ทรัพย์สิน สงบสุข 11,12,13

3 โครงการจุดตรวจเทศกาล เพื่อดูแลรักษาความ จัดต้ังจุดบริการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนใน ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด

ร่วมกับองค์การบริหาร ปลอดภยัในชีวติและ และด่านชุมชน ชุมชนมีความ ความปลอดภยั หมู่บ้าน

ส่วนต าบล ทรัพย์สินของ ร่วมกับองค์การ ปลอดภยัใน ในชีวติและ หมู่ที่ 1,

ประชาชนช่วง บริหารส่วนต าบล ชีวติและ ทรัพย์สิน 4,5,6

เทศกาลปีใหม่และ โพธิเ์ก้าต้นช่วง ทรัพย์สิน บ้านนเมือง 7,9,10

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่และ เพิ่มขึน้ สงบสุข 11,12,13
ร่วมกับองค์การ เทศกาลสงกรานต์
บริหารส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
 (บาท)

  2567  
(บาท)

  2568 
 (บาท)

  2569 
 (บาท)

  2570  
(บาท)

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติใน เพื่อเป็นการถวาย จัดกิจกรรมส่งเสริม 10,000 10,000  10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนในเขต แผนจาก กอง

วนัส าคัญต่างๆ ความจงรักภกัดี เพื่อแสดงออก โครงการ พื้นที่ได้ร่วมกัน หมู่บ้าน/ การศึกษา

และส านึกในพระ ถึงความจงรักภกัดี ร้อยละ 80 แสดงความจงรัก แผนชมชน

มหากรุณาธคุิณใน ต่อสถาบันพระ เกิดความ ภกัดีส านึกใน หมู่ที่ 1,2,

วนัส าคัญต่างๆ มหากษัตริย์ จงรักภกัดี พระมหากรุณา 3,4,5,6

ในวนัส าคัญต่างๆ ส านึกใน ธคุิณในวนัส าคัญ 7,8,9
ให้กับเด็กและ พระมหา ต่างๆ 10,11
เยาวชนและ กรุณาธคุิณ 12,13
ประชาชน ในวนัส าคัญ
ในหมู่บ้าน ต่างๆ

           3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตวัชี้วัด  

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
 (บาท)

  2567 
 (บาท)

  2568 
 (บาท)

  2569
  (บาท)

  2570 
 (บาท)

1 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อสร้างบรรยากาศและ ท ากิจกรรมในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมี ชุมชนสะอาด แผนพัฒนา กอง

ส่ิงแวดล้อมให้ดีขึน้ 5ส. สะสาง สะดวก สภาพ เรียบร้อย หมู่บ้าน สาธารณสุขฯ

ปรับปรุงภมูิทัศน์ สะอาด สุขลักษณะ แวดล้อมที่ดี ส่ิงแวดล้อม หมู่ที่ 1,2,3

ชุมชนให้สะอาด และสร้างนิสัย สะอาด สะอาด น่ามอง 4,5,6,7

เป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู่ 8,9,10

น่าอยู ่ปรับภมูิทัศน์ 11,12,13

2 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมการจัด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมีส่วน ชุมชนมีส่วน แผนพัฒนา กอง

ในครัวเรือน มีบทบาทในการบริหาร การตลาดนัดรีไซเคิล ร่วมในการ ร่วมในการ หมู่บ้าน สาธารณสุขฯ

จัดการขยะในชุมชน ขยะรีไซเคิลน ามา จัดการขยะ จัดการขยะ หมู่ที่ 1,2,3

มีส่วนร่วมในการลด ขายสร้างรายได้ มูลฝอยแบบ มูลฝอย ขยะ 4,5,6,7,8

และคัดแยกขยะ ลดปัญหาขยะล้น ครบวงจร น ากลับมาใช้ 9,10,11

ในชุมชน ร้อยละ 70 ประโยชน์ใหม่ 12,13

ที่

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
          ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน
          3.5 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตวัชี้วัด  

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั
ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  หน้าที่ 242



 2566  
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568  
(บาท)

 2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
บริเวณจุดเส่ียงเขตพื้นที่
ภายในต าบลโพธิเ์ก้าต้น

เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
สามารถลดอุบัติเหตุ
ลดปัญหา
อาชญากรรมตามจุด
เส่ียงได้

ติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณจุด
เส่ียงภายในต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
จ านวน 40 จุด ตามรูปแบบ
และรายละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

2,000,000 - 2,000,000 - - จ านวนกล้อง 
CCTV บริเวณจุด
เส่ียงมีทั่วทั้งต าบล
มีความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สินลด
อุบัติเหตุ ลด
ปัญหา
อาชญากรรมได้

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 
สามารถลด
ปัญหา
อาชญากรรม
ในพื้นที่ได้

ส านักปลัด

           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน
           3.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
           เป้าหมาย           

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
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 2566  
(บาท)

 2567  
(บาท)

 2568  
(บาท)

 2569  
 (บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการวางท่อเหล่ียมคลอง
บางปี่พร้อมปรับภมูิทัศน์
บริเวณริมคลองทั้งสองฝ่ัง 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

เพื่อรองรับน้้าจาก
เทศบาลเมืองลพบุรี 
และใช้ส้าหรับ       
เป็นเส้นทาง         
ออกก้าลังกายและจุด
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น

ท่อเหล่ียมขนาดกวา้ง 2 เมตร
 3 แถว ยาว 1,000 เมตร

22,500,000 - - - - ประชาชนมี
สถานที่ออกก้าลัง
กาย และมีจุด
ท่องเที่ยวในต้าบล
โพธิเ์ก้าต้น

สามารถ
รองรับน้้าจาก
เทศบาลเมือง
ลพบุรี และมี
จุดท่องเที่ยว
แห่งใหม่
ภายในต้าบล
โพธิเ์ก้าต้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสนาม     
ฟุตซอลบริเวณสนามกีฬา
เดิมหน้าวดันางหนู หมู่ที่ 6 
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ มีสถานที่
ออกก้าลังกาย มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขนาดกวา้ง 27.00 เมตร     
ยาว 45.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
1,215 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น

2,341,000 - - - - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนร้อยละ 
75 มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ 
ห่างไกลจากยา
เสพติด

เด็กเยาวชน
และประชาชน
มีสถานที่ไว้
ออกก้าลังกาย 
ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพ
ติด

กองช่าง

           3.6 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
           เป้าหมาย           

(ผลผลิตโครงการ)
     ตัวชี้วัด     

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

           ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาลพบุรเีมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชวีิต
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     เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  2566  
(บาท)

2567  
(บาท)

2568  
(บาท)

2569  
(บาท)

 2570  
(บาท)

การศึกษา เพือ่จัดเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 319,000 .- .- .-      กอง    
การศึกษาฯ(งานระดับ ให้เด็กเล็กใน ศพด. ได้มีสถานทีเ่ล่น การศึกษาฯ

ก่อนวัยเรียน) กลางแจ้งในการฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย
หลังคา,กระดานล่ืน,บันไดขึ้น-ลง
พร้อมราวจับ,ทีป่ืนป่ายส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

2 แผนงาน
สาธารณสุขฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน (ไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563      
ใช้ราคาตามท้องตลาดแทน ราคาท้องถิ่น)

- 1,500,000 - - -      กอง
สาธารณสุขฯ

1 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

.-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

   แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
 
 
1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบ
ถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีฉบับต่อไปได้ ดังนั้น 
การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนว
ทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็ นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548             

ข้อ 28 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต าบล ประกอบด้วยหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง     
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
( ๓ )  ร า ย ง า นผ ลแ ละ เ ส นอคว า ม เ ห็ น ซึ่ ง ไ ด้ จ า กก า ร ติ ด ต าม ปร ะ เ มิ น ผล แผ น พั ฒน าต่ อ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
โพธิ์เก้าต้น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
     (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นค าที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตาม
ประเมินผล จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่มีความก้าวหน้ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ามาประสานใช้จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพล จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อผลส าเร็จ 

  ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 
  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏรูปแบบของ
รายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&Unit 
(Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของ
จังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุก
ช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
 

  องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ               
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล
ลัพธ์ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
  1.  ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้า สู่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด   ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
จังหวัดไว้โดยบทบาทของ ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ (แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก
ขั้นตอนหรือ อย่างไร) 
  2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตาม
รายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง  
(IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า                 
แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง
สามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System)  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
ที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ (แบบรายงานแบบที่ 
2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ตอลดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน) 
  3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่าน
มาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์
ส าหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผน
ต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบ
รายงานแบบที่ 3/3) 
 
 

          สภาพแวดล้อม                      สภาพแวดล้อม   

 ข้อเรียกร้อง                               นโยบาย 

    

 

การสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 

 

      สภาพแวดล้อม       สภาพแวดล้อม 
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สิ่งที่เข้าไปใน
ระบบ 

ข้อมูล
ย้อนกลับ 

ผลลัพธ์ที่ออกมา 

 

กระบวนการ 



  

 
 
 
 
 
 

          แบบรายงาน 
 แบบรายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
  แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์ 
 

  แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 
  2. ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) ใช้การประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ใน
การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการด าเนินการ            
/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินการช่วยก ากับนั่นเอง) 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 

ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนส่วนในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



  

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการด าเนินงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการ        
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะ
ท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผน
ยุทธศาสตร์              ทีก่ าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตาม
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 
  4. องค์ประกอบของแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

-     ชื่อหน่วยงาน 
-     ไตรมาสที่รายงาน 

  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
-     จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  
-     ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
-     การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-      โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

  ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงาน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................................................................................ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)                   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        3  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1  .................. ปีท่ี 2  .................. ปีท่ี 3  .................. ปีท่ี 4.............. ปีท่ี 5.............. รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             

รวม             
 

 

        4  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี............................... 
 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวม             
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 5  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

รวม       
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

        6 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี....................... 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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 แบบที่ 3 แบบติดตามผลลัพธ์การประเมินยุทธศาสตร์ 

 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความถึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องใน      
แต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน) 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ส าคัญ 3 
ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
   - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   -  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง:แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี................................................ 
     3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
      4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  2. ประโยชน ์
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์........................... 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องที่ 
 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนยุทธศาสตร์............................................................................................................... ....... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
        1. เพศ   ชาย                หญิง 
        2. อายุ.............................................. 
        3. การศึกษา    ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี          สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ....      
        4. อาชีพหลัก   รับราชการ           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                            รับจ้าง                นักเรียนนักศึกษา           เกษตรกร                
                            อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................               
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      5.  หากให้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
          ด้าน.................................................ตามระดับความพึงพอใจ  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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3. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)                     
พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน                     
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดั บจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ,ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13)                
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) จะต้องมีการ
ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/          
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit            
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ           
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล                     
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ดังนี้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)  
ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชน 
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏบิัติราชการตามทีบ่รรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์           
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ตอ่ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง                      
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัด ที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่  267 
 
 
 



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                   
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนโดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ                  
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

  -โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

        
  

๒. การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

        
  

๓.  การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

        
  

๔.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

        
  

5. เสริมสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

        
  

6. การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  
(.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง                    

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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๔.2  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
  (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ และเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
อันได้แก่ วาตภัย  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหาย แนวทางการแก้ไข คือ 
พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงานโครงการ  กิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.2)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  ประชาชนในต าบลยังมีรายได้น้อย มีหนี้สินค่อยข้าง
มากไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ,ประสานของบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในต าบล   

  (๑.๕)  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมของประชาชนในต าบล เนื่องจากปัจจุบัน 
ถนนในต าบลยังได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมยังไม่ครบทุกเส้นทาง บางเส้นทางการคมนาคมยังเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝน
ถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุทางการคมนาคมของได้ แนวทางการแก้ไขจัดท าแผนงาน โครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของโครงการ  พิจารณาเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีศักยภาพเหนือกว่า และอ่ืนๆ  

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล ในการลงพ้ืนที่ภายในต าบล จะเห็นได้ว่า
ประชาชนยังมีความต้องการที่จะให้แก้ไขปัญหาและพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้  เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ,ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ,ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ,                  
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ,และด้านการเกษตร จากปัญหาและความต้องการต่างๆ                    
ของประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่ได้เสนอปัญหาผ่านเวทีประชาคมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหามีเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
นั้นมีจ านวนจ ากัดไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ครบทุกหมู่บ้านทุกโครงการ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพเหนือกว่า 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในทุกๆด้าน ได้อย่างครอบคลุม มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 
 

     

************************************ 
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