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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณ แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสาม
ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
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4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนการพัฒนาสามปีกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
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1. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยขออนุมัติดาเนินโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการ
กาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
2. แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หน่วยงานภายในขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทัพราช และประชาคมท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2
การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป็นการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดทาแผน ปัญหาความต้องการ รวมทั้งยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อาเภอ เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดาเนินงาน แยกโครงการออกเป็นอย่างน้อยสามประเภท
1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือมีขีดจากัดความสามารถทั้งด้าน
กาลังคน กาลังเงิน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่ดาเนินการได้เอง
2. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะ
ดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการ
ของทางราชการ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่ น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว
เป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (Swot) โดยมีกิจกรรมหลัก 4 อย่าง เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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2. ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
3. จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจาเป็นเร่งด่วน
4. เลือกแนวทางในการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา หลังจากได้แนวทางพัฒนาในห้วงสามปี ที่ประชุมจะ
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก วัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในการจัดทาแผนสามปี

ขั้นตอนที่ 5
การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้าน
เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด เวที ป ระชาคม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒ นาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
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1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มา
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไป
ปฏิบั ติ รวมทั้ งแจ้ งสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล คณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่น คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจั ดทาแผนพั ฒ นาสามปี เป็ น เครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบลทัพราช
1. ข้อมูลทั่วไป
ตาบลทัพราชเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตั้งอยู่เลขที่ 99
หมู่ที่ 4 ถนนธนะวิถี ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอาเภอตาพระยา ประมาณ 14 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 406.234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 246,715.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้า ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ประกาศจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีประชากรจานวนทั้งสิ้น 14,754 คน จานวนครัวเรือน 3,557 ครัวเรือน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ตาบลแซออร์ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจานวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองติม
บ้านตะลุมพุก
บ้านหนองปรือ
บ้านเหนือ
บ้านใหม่ไทยถาวร
บ้านเจริญสุข
บ้านโคกไพล
บ้านโคกกราด
บ้านหนองผักแว่น
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
บ้านเนินขาม
บ้านคลองยาง
บ้านทุ่งทะเล
บ้านไพลงาม
บ้านเขาวงศ์
บ้านหนองกก

จานวน
ชาย
329
419
784
251
537
310
540
522
438
414
455
695
284
349
394
342

หญิง
357
410
823
253
558
331
481
517
418
465
432
662
285
323
363
377

รวม
686
829
1,607
504
1,095
641
1,021
1,039
856
879
887
1,357
569
672
757
719

จานวน
ครัวเรือน
190
207
369
126
268
165
234
257
231
210
214
328
133
156
164
150
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บ้านไพรอนันต์
รวม

321
7,384

315
7,370

636
14,754

155
3,557

ข้อมูล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557
1.1 การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
เนื่องจากตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดสระแก้ว-บุรีรัมย์ จึงทา
ให้มเี ส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้โดย
 รถโดยสารประจาทางสายบุรีรัมย์-จันทบุรี วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร บ้านหนองปรือ และ
บ้านเหนือ
 รถโดยสารประจาทางสายมุกดาหาร-พัทยา-ระยอง วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและบ้านโคกกราด

 รถโดยสารประจาทาง สายนครราชสีมา-ตลาดโรงเกลือ วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและบ้าน
โคกกราด
แหล่งน้าธรรมชาติ
 ลาห้วย/คลอง
จานวน
14
สาย
 หนองน้า
จานวน
21
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้
 อ่างเก็บน้าห้วยยาง
จานวน
 ฝาย
จานวน
 บ่อบาดาล
จานวน
 ประปาหมู่บ้าน
จานวน
 สระน้า
จานวน

1
13
13
21
22

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านร้อยละ 95 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1. ทานา
49,719 ไร่
1,640
2. ทาไร่
30,393 ไร่
1,015
3. ทาสวน
725 ไร่
63
4. เลี้ยงสัตว์ 8,654 ไร่
646
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล

ดังนี้
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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สถานีบริการน้ามันขนาดใหญ่
สถานีบริการน้ามันขนาดเล็ก
โรงสีข้าว
ร้านค้าทั่วไป
ร้านอาหาร
ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ร้านรับซื้อข้าว
ร้านวัสดุก่อสร้าง

7
12
52
130
20
11
5
1

การท่องเที่ยว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ละลุหนองผักแว่น , คลองยาง , เนินขามและเขาวงศ์
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
อ่างเก็บน้าห้วยยาง
ปราสาทเขาโล้น
ภาพแกะสลักหินเขายักษ์
จารึก ร.5
ละเลิงบ้านใหม่ไทยถาวร

1.3 ด้านสังคม
การศึกษา
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
2) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช
1. โรงเรียนวัดหนองติม
2. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
3. โรงเรียนบ้านเจริญสุข
4. โรงเรียนบ้านโคกไพล (ขยายโอกาส)
5. โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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6. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น (ขยายโอกาส)
7. โรงเรียนทัพราชวิทยา (มัธยม)
3) สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด / สานักสงฆ์ 18 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดหนองติม
2. สานักวิปัสสนากรรมฐานบ้านเหนือ
3. วัดบ้านใหม่ไทยถาวร
4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาย้อยผาแดง
5. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ร. 5 ช่องตะโก
6. วัดเจริญสุข
7. ที่พักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น
8. วัดโคกไพล
9. ที่พักสงฆ์บ้านระเบิกขาม
10. วัดโคกกราด
11. ที่พักสงฆ์เขาน้อยแสงเทียน
12. วัดป่าหนองผักแว่น
13. สานักสงฆ์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
14. สานักสงฆ์ประชาสุขสันต์ (บ้านเนินขาม)
15. สานักสงฆ์บ้านคลองยาง
16. สานักสงฆ์วังรีทอง
17. สานักสงฆ์ป่ารัง
18. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์
ภาษา / วัฒนธรรม
ภาษาที่ใช้ในตาบลทัพราชมีอยู่ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว และภาษาเขมร
ประเพณีวัฒนธรรมภายในตาบลทัพราช ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น วันสงกรานต์
วันผู้สูงอายุ ฯลฯ
สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หนองติม
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โคกไพล
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หนองผักแว่น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) สถานีตารวจชุมชนตาบลทัพราช
จานวน
1
แห่ง
2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน
1
ศูนย์
3) หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของตาบล
จานวน
1
หน่วย
มวลชนจัดตั้ง
1) ลูกเสือชาวบ้าน
2
รุ่น
414 คน
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2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

3

รุ่น

284

คน

2. โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
2.1 แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้ดังนี้
(1) สานักงานปลัด
(2) ส่วนการคลัง
(3) ส่วนโยธา
(4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อัตรากาลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มีบุคลากรทั้งหมดจานวน 49 คน
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
29
คน
- พนักงานส่วนตาบล
5
คน
- ลูกจ้างประจา
1
คน
- พนักงานจ้าง
23
คน
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
4
คน
- พนักงานส่วนตาบล
คน
- พนักงานจ้าง
4
คน
ตาแหน่งในส่วนโยธา
4
คน
- พนักงานส่วนตาบล
2
คน
- พนักงานจ้าง
2
คน
ตาแหน่งในส่วนการศึกษาฯ
12
คน
- พนักงานส่วนตาบล
6
คน
- พนักงานจ้าง
6
คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง)
- ประถมศึกษา
1 คน
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
28 คน
- ปริญญาตรี
14
คน
- สูงกว่าปริญญาตรี
6
คน
2.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชากร
1. กลุ่มอาชีพ
จานวน 33 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้าวหน้า จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเย็บจักร จานวน 3 กลุ่ม
- กลุ่มเลี้ยงโค จานวน 11 กลุ่ม
- กลุ่มปลูกพริก จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มปลูกมันสาปะหลัง จานวน 1 กลุ่ม
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-

กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน จานวน 3 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตนเอง จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มเลี้ยงปลา จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มสตรีตาบลทัพราช จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้และทอผ้า จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มลดพลังงานไฟฟ้า จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มศิลปหัตถกรรมตอไม้และรากไม้ จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสุกร จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มจัดซื้อปุ๋ยให้กู้ยืม จานวน 1 กลุ่ม
กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ จานวน 1 กลุ่ม

2. กลุ่มออมทรัพย์
จานวน 17 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองติม หมู่ที่ 1
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเหนือ หมู่ที่ 4
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกก หมู่ที่ 16
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17
3. การคลังท้องถิ่น
การบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี
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ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556

รายรับจริง

51,868,814.80 48,017,749.47 69,815,322.88

66,815,454.32

รายจ่ายจริง

45,127,134.37 43,899,178.59 64,193,918.61

58,242,709.93

รายการ

ปีงบประมาณ
2553

ปีงบประมาณ
2554

แผนภูมิแสดงการบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี
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60,000,000.00

10,000,000.00
0.00
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2553
2554
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2556

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 66,815,454.32 บาท ประกอบด้วย
1. หมวดภาษีอากร
จานวน 323,412.44 บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต
จานวน 28,485.80 บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 424,126.16 บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 430,049.00 บาท
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 23,517,399.00 บาท

รายรับจริง
รายจ่ายจริง
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6. หมวดภาษีจัดสรร
7. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จานวน 25,412,986.12 บาท
จานวน 16,678,995.80 บาท

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 58,242,709.93 บาท ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินนอกงบประมาณ

ส่วนที่ 3

จานวน 1,776,172.00
จานวน 2,105,885.00
จานวน 14,118,661.45
จานวน 210,284.31
จานวน 5,255,268.37
จานวน 14,323,000.00
จานวน 3,864,215.00
จานวน 16,589,223.80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน
ปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weak)

1. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทา
แผน การทางานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
2. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการบริหารงาน
ตามลาดับชั้น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตาบล
5. สามารถกาหนดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจ
อานาจหน้าที่ และตามสถานะการคลัง
6. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
7. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้
คล่องตัวในการบริหารงาน
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย
9. สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
แก่การทาการเกษตร
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
11. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ละลุ อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา โบราณสถานและโบราณวัตถุ
12. มีเส้นทางสายหลักจากภาคอีสาน สู่ภาคตะวันออก
และสามารถเดินทางได้โดยสะดวก

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล มีการโอน
- ย้ายบ่อย ทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลากรไม่เพียงพอ
2. พื้นที่ตาบลมีขนาดใหญ่ และมีงบประมาณจากัด
ทาให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ไม่ทั่วถึง
3. บุคลากรขาดความสนใจในข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายใหม่ๆ ทาให้การปฏิบัติงานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์
4. พื้นที่ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค-บริโภค ทา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
5. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
ทาให้เกิดปัญหาการลักขโมย ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่เป็นจานวนมาก
7. เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน
8. เส้นทางสายหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทาให้
ราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจานวนมาก
9. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่า
10.ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร
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โอกาส (Opportunity)
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ฯ
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับการจัดสรรและรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประเทศ
เพื่อนบ้าน
4. ประชาชนในตาบลมีการปลูกพืช และทาการเกษตร
ที่หลากหลาย
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
6. ประชาชนมีความสามัคคีกันดี มีความขัดแย้งทาง
การเมือง ทางความคิดน้อย
7. มีวัด สานักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็น
สถานที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
และเยาวชน
10. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน
ถึงมัธยมปลาย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมี
ความพร้อม และมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลครอบคลุม
พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงมีชุดปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
12. มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานสู่ภาค
ตะวันออกที่สะดวก
13. มีแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้า OTOP
14. มีบ้านเช่า โฮมสเตย์ ไว้สาหรับบริการ
นักท่องเที่ยว

ข้อจากัด/อุปสรรค (Threat)
1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. การใช้แรงงานต่างด้าว นามาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย
3. น้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง
4. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่า
5. มีการอพยพแรงงานของกลุ่มคนวัยทางานเข้าสู่เมือง
เป็นจานวนมาก เนื่องจากไม่มีแหล่งงานรองรับ
6. มีการโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนจากแรงงาน
ต่างด้าว
7. การปลูกสร้างบ้านเรือนยังขาดการควบคุมด้านผัง
เมือง
8. มีการกระจายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
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1. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและ
การสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร

รวม

จานวนโครงการที่
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ในแผนปี 2556
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
22
44
50
100

จานวนโครงการที่
แล้วเสร็จ

1

33.33

-

-

-

-

3

100

22

59.46

-

-

1

2.70

37

100

5

50

-

-

2

20

10

100

-

-

-

-

-

-

4

100

9

18.75

1

2.08

5

10.42

48

100

59

38.82

1

0.66

8

5.26

152

100
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แผนภูมิแสดงการดาเนินโครงการที่แล้วเสร็จประจาปีงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
25

22

22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9
10
5
5

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและ
องค์กร

0

0

จานวนโครงการที่แล้วเสร็จ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตสังคม
การศึกษาและการ
สาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบปกติ
จานวนเงิน ร้อยละ
14,125,000 100

เงินสะสม

จานวนเงิน
-

รวม
ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ
14,125,000 100

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ร้อยละ จานวนเงิน
-

200,000

100

-

-

-

-

200,000

100

3,203,600

100

-

-

-

-

3,203,600

100

604,260

100

-

-

-

-

604,260

100

-

-

-

-

-

-

-

-

965,800

44.59

1,200,000

55.41

-

-

2,165,800

100
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ด้านบุคลากรและองค์กร
รวม

19,098,660 94.09

1,200,000

5.91

-

-

20,298,660

100

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2556

10,000,000

8,000,000

4,000,000
2,000,000

200,000

6,000,000

0
จานวนเงิน (ล้านบาท)

2,165,800

12,000,000

604,260

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3,203,600

14,000,000

14,125,000

16,000,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจากัดทางด้านทรัพยากรทั้งคน
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ จากการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาแล้วจะเห็นว่ายังมีปัญหา
ความต้องการอีกมากที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และงานสวัสดิการสังคม
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้า การวางผังเมืองและการ
ควบคุมอาคารในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้มีความสะดวก มีมาตรฐาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้าและสะพาน)
2) ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า ให้ได้มาตรฐาน
3) พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตาบล
ตัวชี้วัด
1) จานวนถนน ทางระบายน้าและสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้างและบารุงรักษา
2) จานวนฝาย คลอง สระ แหล่งน้าที่ก่อสร้างและได้มาตรฐาน
3) จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ ครบทุกครัวเรือน
4) จานวนอาคารสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งจากการทาเกษตร
และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในตาบลสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
2) ส่งเสริมการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
1) จานวนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และจานวนต้นทุนในการผลิตลดลง
2) ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน และนาเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
เป้าหมาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ให้กับประชาชนได้
เข้าถึงการศึกษา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของชุมชน พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น
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พื้นฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมสาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
2) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
3) ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ตัวชี้วัด
1) คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) จานวนสนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
3) ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
4) ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5) เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสาคัญในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม การทานุ
บารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อสร้าง
และปรับปรุงบูรณะโบราณสถานที่สาคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน
3) ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่สาคัญของท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1) กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์มากขึ้น
2) ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
3) จานวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการปลูกป่าไม้ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าของป่าไม้
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
2) จัดให้มีการบารุงรักษา อนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จานวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จานวนขยะมูลฝอยลดลง สภาพแวดล้อมดีขึ้น
2) จานวนพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
3) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
องค์กรมีความทันสมัย มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาในด้านการบริการประชาชน และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล
แนวทางการพัฒนา
1) ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
2) ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
3) ให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ
ตัวชี้วัด
1) การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มขึ้น
2) ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว
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3) ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การจัดทาแผน และร่วมกิจกรรมทุกๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระแก้ว (VISION)
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดาเนินการขนส่ง และกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
3. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบ
อาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
นโยบายของผู้บริหาร
1. ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริม สนับสนุน จัดหาและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิเช่น
1.1 ด้านความพอเพียง การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จะดาเนินการตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.2 ด้านการส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม
1.3 ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
1.4 ด้านการหาแหล่งจาหน่ายผลผลิต
1.5 ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและถนน
1.6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ด้านสังคม จะดูแล สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในสังคม ตามอานาจหน้าที่เพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
2.1 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
2.2 ด้านการศึกษา และกีฬา
2.3 ด้านปัญหายาเสพติด
2.4 ด้านการสงเคราะห์เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2.6 ด้านที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ยากไร้
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า สะดวกสบายในการดารงชีวิต
ประจาวัน โดยจะดาเนินการดังนี้
3.1 ด้านการจัดหาน้าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค
3.2 ด้านการก่อสร้างถนนเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง
3.3 ด้านการระบายน้า
3.4 ด้านการสร้างสวนสาธารณะชุมชน
3.5 ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
4. ด้านสาธารณสุข จะทาให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โดยจะดาเนินการดังนี้
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน
4..2 สนับสนุนและบูรณาการกับสาธารณสุขตาบลให้มีศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกาลังกายตามสมควรและเหมาะสม
4.4 จัดหาและบูรณาการกับโรงพยาบาลตาพระยาด้านการบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะดาเนินการดังนี้
5.1 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ อปพร. และหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย
5.2 ด้านการให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติในด้านต่าง ๆ
5.3 จัดซื้อและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย
5.4 การอยู่เวรยามในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
6. ด้านสิ่งแวดล้อม จะรักษาแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งที่จะทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยจะดาเนินการ
ดังนี้
6.1
6.2
6.3
6.4

การกาจัดขยะมูลฝอย
การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
การก่อสร้างฌาปนสถาน

7. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว จะสืบทอด สืบค้น และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยจะดาเนินการดังนี้
7.1 สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดทาข้อมูลแนะนาแหล่ง
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ท่องเที่ยวและที่พัก (ละลุ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , ปราสาทเขาโล้น , อ่างเก็บน้าห้วยยาง)
7.2 พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งธรรมชาติให้เป็นสากล ครบวงจรและสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว
อื่นได้
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นของที่ระลีกแก่นักท่องเที่ยว
7.4 พัฒนาส่งเสริมการก่อสร้างเส้นทางสายไหมของการท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มาได้
อย่างสะดวก
7.5 สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ00ก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศในแหล่ง
ท่องเที่ยว (โฮมสเตย์ , บ้านพักชุมชน)
8. ด้านการบริหารจัดการ จะพัฒนา ปรับปรุง บุคลากร อาคารที่ทาการเพื่อให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ โดยจะดาเนินการดังนี้
8.1 ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร
8.2 ปรับปรุงที่ทาการให้เป็นที่น่าประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ
8.3 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
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ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
1) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม (ถนน ทางระบายน้า และ สะพาน)
2) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างฝาย
ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า ที่ได้มาตรฐาน
3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง
อาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตาบล

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
ของกลุ่มอาชีพ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการ
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ปี 2558
ปี 2559
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

22

55,956,000

25

49,945,000

31

63,121,000

78

169,022,000

3

2,597,000

6

47,650,000

16

59,550,000

25

109,797,000

3

550,000

10

10,969,000

5

13,680,000

18

25,199,000

1

100,000

3

1,600,000

5

8,200,000

9

9,900,000

29

59,203,000

44

110,164,000

57

144,551,000

130

313,918,000

1

3,000,000

-

-

3

750,000

4

3,750,000

-

-

2

1,350,000

-

-

2

1,350,000

-

-

1

250,000

1

25,000

2

275,000

1

3,000,000

3

1,600,000

4

775,000

8

5,375,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาฯ
1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา
นันทนาการ กิจกรรมสาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงลาน
กีฬา สนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
3) แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการ
ด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพ
4) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) แนวทางการพัฒนามีการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
รวม

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

14

1,767,300

7

376,000

3

489,000

24

2,632,300

2

665,000

8

8,700,000

7

6,210,000

17

15,575,000

4

1,440,000

5

865,000

1

500,000

10

2,805,000

4

272,000

1

150,000

1

150,000

6

572,000

3

180,000

1

18,000

-

-

4

198,000

27

4,324,300

22

10,109,000

12

7,349,000

61

21,782,300
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีกิจกรรมวันสาคัญทาง ศาสนา
ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรม
จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน
3) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุง ฌาปนสถาน
สถานที่สาคัญของท้องถิ่น
รวม

ยุทธศาสตร์

8

697,500

2

150,000

-

-

10

847,500

1

20,000

1

30,000

-

-

2

50,000

-

-

1

1,200,000

1

250,000

2

1,450,000

9

717,500

4

1,380,000

1

250,000

14

2,347,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ปี 2558
ปี 2559
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน
พลังงานการกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกลู
2) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการบารุงรักษา การเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ ทรัพยากรธรรมชาติ
3) แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นทีร่ ู้จักของ
ประชาชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
1) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ของบุคลากร
2) แนวทางการพัฒนาให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
3) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ

รวม
รวมทั้งสิ้น

1

177,000

2

600,000

1

490,000

4

1,267,000

1

30,000

2

110,000

-

-

3

140,000

-

-

2

3,150,000

-

-

2

3,150,000

2

207,000

6

3,860,000

1

490,000

9

4,557,000

1
8
2

1,216,300
4,613,700
130,000

1
-

400,000
-

-

-

2
8
2

1,616,300
4,613,700
130,000

11

5,960,000

1

400,000

-

-

12

6,360,000

79

73,411,800

80

127,513,000

75

153,415,000

234

354,339,800

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนจานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวนโครงการ
60

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
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30

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

1,000,000,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

100,000,000
10,000,000
1,000,000

250,000
7,349,000
775,000
144,551,000

207,000

3,860,000

400,000

100

5,960,000

1,000

717,500
4,324,300
3,000,000
59,203,000

10,000

1,380,000
10,109,000
1,600,000
110,164,000

100,000

490,000

10
1

ประจาปี 2558

ประจาปี 2559

ประจาปี 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม
การศึกษา และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้าและสะพาน)
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
1.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
รอบหมู่บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

2.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3
(จากถนนสาย 348 –
หลังโรงเรียนวัดหนองติม)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL

3.

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,000 ม.

-

-

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,036 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้า

-

4,000,000
(อบต.อบจ./

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 1,200 ม.

-

กรมส่งเสริม ฯ)

-

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

14,000,000 -ถนนความยาว
7,000 ม.
(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ ที่ไดมาตรฐาน

-

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ยาว2,036 ม. คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง
2,400,000 -ถนนความ
ส่วนโยธา
(อบจ./ ยาว 1,200 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
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4.

5.

ที่
6.

7.

8.

บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 (จากหน้าวัด
บ้านเหนือ - ถนนลาดยางสาย 348)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
(บ้านเจริญสุข – บ้านทุ่งทะเล)

ปลอดภัย

โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางทางเข้าอ่างเก็บน้า
ห้วยยาง

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

โครงการ / กิจกรรม

กรมส่งเสริม ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 4,000 ม.
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,500 ม.

เป้าหมาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 5.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 950 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้การคมนาคมมี
กว้าง 4.00 ม.
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะลุมพุก ความสะดวกและ
ยาว 1,000 ม.
หมู่ที่ 2
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 800 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

-

8,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-ถนนความยาว
4,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

9,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-ถนนความยาว
3,500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

2,375,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

2,000,000
(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-

2,400,000
(อบต.ทัพราช
/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
-ถนนควายาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
950 ม.
ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
-ถนนควายาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ถนนควายาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
800 ม.
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
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9.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 4.00 ม.

เสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

ความสะดวกและ

ยาว 950 ม.

ช่วงที่ 1 เส้นข้างทดพระ

ปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ

กว้าง 4.00 ม.

ใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

ปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 เชื่อมทางหลวงชนบท

10.

11.

ที่
12.

13.

เพื่อให้การคมนาคมมี
โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ความสะดวกและ
หมู่บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ปลอดภัย

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

-

-

-

1,650,000
(อบต.ทัพราช

พร้อมวางท่อระบายน้า

ยาว 800 ม.

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

เป้าหมาย

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 1,000 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 4.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 1,100 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

1,900,000 -ถนนความยาว
(อบต.ทัพราช 950 ม.
/อบจ./
ที่ได้มาตรฐาน
กรมส่งเสริมฯ)

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

-

-ถนนควายาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
800 ม.
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น

-

-ถนนความยาว
50 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

112,000
(อบต.ทัพราช)

-

2558

งบประมาณและที่มา
2559

-

-

-

2,200,000
(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2560
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
3,000,000 -ถนนความ
ส่วนโยธา
(อบต.ทัพ ยาว1,000 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
ราช /อบจ./ ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

กรมส่งเสริม
-ถนนความยาว
1,100 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
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14.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โคกกราด หมู่ที่ 8

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 4.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 900 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม

15.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

16.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

17.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเนินขาม
หมู่ที่ 11

ที่

โครงการ / กิจกรรม

18.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13

19.

1,760,000
(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 650ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.

1,580,000
(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,900 ม.
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

-

-

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 750 ม.
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 5.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 1,670 ม.

-ถนนความยาว
900ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

1,300,000 -ถนนความยาว
(อบต.ทัพราช 650ม.
/อบจ./
ที่ได้มาตรฐาน
กรมส่งเสริมฯ)
-ถนนความยาว
800ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

5,700,000 -ถนนความยาว
(อบต.ทัพราช 1,900ม.
/อบจ./
ที่ได้มาตรฐาน
กรมส่งเสริมฯ)

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

-

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

-

1,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

4,200,000
(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ถนนควายาว
750 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-ถนนควายาว
1,670ม.
ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
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ปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมูบ่ ้านเขาวงศ์
หมู่ 15

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 4.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 450 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

-

22.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,600 ม.
หนา 0.15 ม.

-

23.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ไพรอนันต์ หมู่17
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองติม
หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2
สายบ้านตะลุมพุก - โคกจาน

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 780 ม.
หนา 0.15 ม.
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 15,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

20.
21.

24.
25.

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 4,100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

เป้าหมาย

-

220,000

-

(อบต.ทัพราช)

900,000

-

(อบต.ทัพราช)

-

1,950,000
(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-ถนนควายาว
100 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-ถนนควายาว
450 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

4,800,000 -ถนนความยาว
(อบต./อบจ./ 1,600 ม.
กรมส่งเสริม ฯ ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ ส่วนโยธา
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

4,950,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)
1,100,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-ถนนความยาว
780 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-ถนนควายาว
15,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-ถนนความยาว
4,100 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
2558

2559

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
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26.

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้าน
ตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,000 ม.
ความสะดวกและ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปลอดภัย

-

-

ประชาชนมีเส้นทาง
1,700,000 -ถนนความ
ส่วนโยธา
(อบจ. /
ยาว7,000 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
1,400,000 -ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช / ยาว4,500 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
อบจ./
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
กรมส่งเสริม ฯ)

พร้อมวางท่อระบายน้า

27.

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 4,500 ม.
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

-

-

28.

โครงการขยายถนนโดยการถมดิน
และลงลูกรังผิวจราจร บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4 เส้นข้าง อบต. ทัพราช

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 5.00 ม.
ยาว 300 ม.
ความสะดวกและ
หนาเฉลี่ย 0.80 ม.
ปลอดภัย

-

1,100,000
(อบต.ทัพราช
/อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

1,200,000
(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)
2,900,000
(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-ถนนความยาว
11,400 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

-

-

-ถนนความ
ยาว2,000
ม.
ที่ได้

ส่วนโยธา
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

พร้อมวางท่อระบายน้า

29.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านเหนือ หมู่ 4

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 5.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 4,700 ม.
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

-

30.

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ถมดินและลงลูกรังผิวจราจร
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 11,400 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

-

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

600,000
(อบต.ทัพ
ราช)

31. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านใหม่
ไทยถาวร
หมู่ที่ 5

-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ยาว300 ม.
คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
-ถนนความ
ส่วนโยธา
ยาว4,700 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
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มาตรฐาน

ที่
32.

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการปรับปรุงถนนดินโดย เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
การถมดินและลงลูกรังผิว
ความสะดวกและ
ยาว 5,000 ม.
จราจร บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
-

33.

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ถมดินและลงลูกรังผิวจราจร ความสะดวกและ
ยาว 4,300 ม.
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

-

34.

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านโคกกราด
หมู่ที่ 8 จากนานายสุข เชิงรัมย์ –
อ่างเก็บน้าห้วยยาง

-

35.

โครงการปรับปรุงถนนดินโดย เพื่อให้การคมนาคมมี
การลงลูกรังผิวจราจรบ้าน
ความสะดวกและ
หนองผักแว่น หมู่ที่ 9
ปลอดภัย
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้การคมนาคมมี

36.

บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 2,000 ม.
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 8,900 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้าง 6.00 ม.

2,7000,000
(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1,500,000 -ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช ยาว5,000 ม. คมนาคมที่สะดวก
/อบจ./
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
กรมส่งเสริมฯ)

ขึ้น
1,300,000
-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช /
ยาว4,300 ม. คมนาคมที่สะดวก
อบจ./
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
กรมส่งเสริม ฯ)
ขึ้น
750,000 -ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว2,000 ม. คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
-ถนนความ
ส่วนโยธา
ยาว8,900 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
880,000 -ถนนความ
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ

38
จากสะพานไม้–
แนวคูเลตหนองม่วง

37.

ที่

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้าน
ทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

โครงการ / กิจกรรม

ความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

เป้าหมาย

38.

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 5.00 ม. ยาว
ลูกรังผิวจราจรบ้านเนินขาม
ความสะดวกและ
2,600 ม. หนาเฉลี่ย
หมู่ที่11 จากนานายแดง ศิริเวช – ปลอดภัย
0.15 ม.
เชิงเขา

39.

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

40.

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 5.00 ม.
ยาว 6,500 ม.
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านทุ่ง
ความสะดวกและ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ทะเล หมู่ที่ 13
ปลอดภัย

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้า

41.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านเขาวงศ์ หมู่ 15

(อบต.ทัพราช) ยาว2,700 ม.

ยาว 2,700 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 5,800 ม.

-

-

งบประมาณและที่มา
2558
2559
-

-

ปลอดภัยมากขึ้น

ที่ได้มาตรฐาน
900,000 -ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว3,000 ม. คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว 2,600 ม. คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
2,500,000
-ถนนความ
ส่วนโยธา
(อบต./อบจ. /
ยาว7,000 ม. คมนาคมที่สะดวกและ
กรมส่งเสริม ฯ)
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น
1,625,000
-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต./อบจ. /
ยาว 6,500 ม. คมนาคมที่สะดวก
กรมส่งเสริมฯ)
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
1,800,000
-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

800,000

ยาว 5,800 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

39

42.

43.
44.

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านเขาวงศ์
หมู่ที่ 15 ภายในหมู่บ้านเขา
วงศ์–หนองอรพิมพ์
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านหนองกก
หมู่ที่ 16
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจรบ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,600 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 3,500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย

45.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 8.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 12,500 ม.
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 1.00 ม.

46.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2
จากบ้านนายสนิท หอมเกตุ –
นานางสมบัติ วงวาท

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 380 ม.
หนาเฉลี่ย 0.80 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

-

600,000
(อบต.ทัพราช)

-

-ถนนความ
ยาว 1,600 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

2,100,000
(อบต./อบจ. /
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-

900,000
(อบต.ทัพราช)

-

-ถนนความ
ยาว 7,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-ถนนความ
ยาว3,500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

-

5,600,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

150,000

-

(อบต.ทัพราช)

-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ยาว12,500ม. คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
-ถนนความ
สะดวกในการขนส่ง
ยาว380 ม.
ที่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร
มากขึ้น

40
47.

48.

49.

50.

ที่
51.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 8.00 ม.
ยาว 8,500 ม.
หนาเฉลี่ย 1.00 ม.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านเหนือ หมู่ 4 จากนานายคูณ
เย็นใจ – บ้านเจริญสุข (สายเดิม)

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.80 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

630,000
(อบต.ทัพราช)

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว
เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 20,000 ม.
หนาเฉลี่ย 1.00 ม.

7,200,000

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8
จากบ้านนายวิชัย มานะคิด –
คลองส่งน้าห้วยยาง

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
จากบ้านนายเลิศ จันทึก
–เขาทลาย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนาเฉลี่ย 1.00 ม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,700 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบาย

3,800,000

-

-

(อบต.ทัพราช /
อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

ประชาชนได้รับความ
-ถนนความ
ยาว8,500 ม. สะดวกในการขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความ
-ถนนความ
ยาว3,000 ม. สะดวกในการขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

ส่วนโยธา

มากขึ้น

-

-

มากขึ้น

-

-

-ถนนความยาว
20,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

990,000
(อบต.ทัพราช)

-

-ถนนความยาว
3,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

(อบต.ทัพราช/อบจ.
/กรมส่งเสริม ฯ)

-

งบประมาณและที่มา
2558
2559
-

-

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
มากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
ส่วนโยธา
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

680,000 -ถนนความ
ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว2,700 ม. ความสะดวกในการ
ที่ได้มาตรฐาน ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
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52.

น้า
โครงการซ่อมแซมถนน
เพื่อให้การคมนาคม วางท่อระบายน้า
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ขนส่งพืชผลทางการ Ø 0.80 ม. จานวน
พร้อมวางท่อระบายน้า
เกษตรมีความสะดวก 8 ท่อน พร้อมดินเสริม
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 และรวดเร็ว
ถนนปรับเกลี่ยเรียบ

50,000
(อบต.ทัพราช)

-

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 8.00 ม.
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ความสะดวกและ
ยาว 800 ม.
หมู่บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.8 0 ม.

-

-

54.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11
จากบ้านนายบุญเลิศ
ปัตถานันท์ – หนองม่วง

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

-

-

55.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
จากโนนวัดเขาป่ารัง –
นานายอาพล ผลนานาค

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว

-

-

53.

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,700 ม.
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
พร้อมวางท่อระบาย
น้า
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,500 ม.
หนาเฉลี่ย 1.00 ม.

เป้าหมาย

ขึ้น
-ถนนความ
ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
ยาว 80 ม. ความสะดวกในการ
ที่ได้มาตรฐาน ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น
ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
748,000 -ถนนความ
สะดวกในการขนส่ง
(อบต.ทัพราช) ยาว800 ม.
ที่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร
มากขึ้น

700,000 -ถนนความ
ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว1,700 ม. ความสะดวกในการ
ที่ได้มาตรฐาน ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น
ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
1,093,000 -ถนนความ
(อบต.ทัพราช) ยาว 3,500 ม. สะดวกในการขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร
มากขึ้น

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
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56.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
จากนานายพา วงค์ทาเนียบ นานางมยุรี แก้ววิเชียร
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5.00 ม.
ขนส่งพืชผลทางการ ยาว 2,000 ม.
เกษตรมีความสะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
และรวดเร็ว

-

-

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกและ
ยาว 4,000 ม.
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 1.00 ม.

5,280,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-

58.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15
จากนานายวิเชียร ชินหงษ์ –
นานายสมบูรณ์ ศิริบุตร

เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 8.00 ม. ยาว
ความสะดวกและ
600 ม.หนาเฉลี่ย
ปลอดภัย
1.00 ม.

-

-

59.

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

-

1,200,000
(อบต.ทัพราช/
อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

57.

60.

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมี
เสริมเหล็กบ้านหนองติม หมู่ที่ 1 ความสะดวกและ
1. หนองก้านเหลือง
ปลอดภัย
2. หนองตะกุดไผ่

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.80 ม.

กว้าง 3.00 ม.
ยาว 30.00 ม.
กว้าง 3.00 ม.
ยาว 20.00 ม.

-

-

560,000

-ถนนความ
ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว2,000 ม. ความสะดวกในการ
ที่ได้มาตรฐาน ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น
-ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ยาว4,000 ม. คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
270,000 -ถนนความ
ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
(อบต.ทัพราช) ยาว600 ม.
คมนาคมที่สะดวก
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น
-

ประชาชนได้รับความ
-ถนนความ
ยาว3,500 ม. สะดวกในการขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

ส่วนโยธา

-สะพานความ ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมทีส่ ะดวก
ยาว 60 ม.
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

มากขึ้น

2,000,000
2,000,000
(อบจ/
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-

ที่

โครงการ / กิจกรรม

61.

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่
ที่ 5 ทางเข้าวัดบ้านใหม่ไทยถาวร

62.

63.

64.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมี
เสริมเหล็กบ้านคลองยาง
ความสะดวกและ
หมู่ที่ 12 ข้ามฝายวังรี (ตอนล่าง) ปลอดภัย
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมี
เสริมเหล็กบ้านคลองยางหมู่ที่ 12 ความสะดวกและ
ข้ามคลองห้วยยาง (ตอนบน)
ปลอดภัย
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมี
เสริมเหล็ก บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 ความสะดวกและ
1. ข้ามคลองห้วยยาง
ปลอดภัย

66.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านหนองติม หมู่ที่ 1
โครงการวางท่อระบายน้า

2558

งบประมาณและที่มา
2559

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 20.00 ม.
หนาเฉลี่ย 2.00 ม.
กว้าง 10.00 ม.
ยาว 50.00 ม.

360,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 23.00 ม.

2,800,000
(อบต./(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

-

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 25.00 ม.

-

2. เขาวงศ์ – โคกกราด

65.

เป้าหมาย

-

3,500,000
3,500,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 25.00 ม.

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง

กว้าง 0.50 ม.
ยาว 500 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.
วางท่อระบายน้า คสล.

-

-

-

160,000

กรมส่งเสริมฯ)

2560
-

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
-สะพานความ ประชาชนมีเส้นทางใน ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวก
ยาว 20 ม.
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

-สะพานความ
(อบต.ทัพราช) ยาว 50 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

-สะพานความ
ยาว 23 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

-สะพานความ ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมทีส่ ะดวก
ยาว 60 ม.
ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนโยธา

250,000

-

-

1,400,000 -รางระบายน้า
ความยาว 500 ม.
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มาตรฐาน

-

-รางระบายน้า
ความยาว 100 ม.

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มีน้า

ส่วนโยธา
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คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

67.

ที่
68.
69.

70.
71.
72.

73.

โครงการวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3
โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

Ø 0.60 เมตร
ยาว 100 ม.

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 3,000 ม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 1,000 ม.

(อบต.ทัพราช)
4,650,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

2558
-

-

-

ท่วมขัง

-รางระบายน้า
ความยาว
3,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มี

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2560
-รางระบายน้า
450,000
(อบต.ทัพราช) ยาว 1,000 ม.

โครงการวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ 5

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง วางท่อระบายน้า คสล.

-

1,600,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 1,000 ม.

-

-

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 1,000 ม.

-

450,000
(อบต.ทัพราช)

-

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง กว้าง 0.50 ม.

-

-

100,000
(อบต.ทัพราช)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง กว้าง 0.50 ม.

-

250,000

Ø 0.60 เมตร
ยาว 1,000 ม.

ที่ได้มาตรฐาน

ยาว 200 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.

-

ที่ได้มาตรฐาน
-รางระบายน้า
ยาว 1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

-รางระบายน้า
500,000
(อบต.ทัพราช) ยาว1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-รางระบายน้า
ยาว1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-รางระบายน้า
ยาว 200 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-รางระบายน้า
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74.
75.

76.

ที่
77.

ภายในหมู่บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

ยาว 500 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 200 เมตร

โครงการวางท่อระบายน้าภายใน
หมู่บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง วางท่อระบายน้าพร้อม

โครงการก่อสร้างรางน้าตัว V
รอบสระน้าบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง กว้าง 0.50 ม.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างระบายน้า
พร้อมจัดซื้อถังประปา
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

(อบต.ทัพราช) ยาว500 ม.
100,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-

500,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-

บ่อพัก ระยะทาง
ยาว 500 ม.

-รางน้ารูปตัวV
40,000
(อบต.ทัพราช) ยาว 80 ม.

ยาว 80 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง กว้าง 0.60 ม.
และกักเก็บน้าไว้ใช้ ยาว 62.00 ม.
พร้อมจัดซื้อถังน้าขนาด
อุปโภคตลอดปี

ที่ได้มาตรฐาน
-รางระบายน้า
ยาว 200 ม.
ที่ได้มาตรฐาน
-รางระบายน้า
ยาว 500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ที่ได้มาตรฐาน

2558

งบประมาณและที่มา
2559

209,000
(อบต.ทัพราช)

-

2560
-

ความจุ 2,500 ลิตร
จานวน 4 ถัง และเครื่อง
สูบน้าขนาด 3 HP 1 ตัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

น้าท่วมขัง
ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มี
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ในฤดูฝนไม่มีน้า
ท่วมขัง

ส่วนโยธา

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

-รางระบายน้า ในฤดูฝนไม่มีน้า
ส่วนโยธา
ยาว 62 ม.
ท่วมขัง และมีน้าใช้
ที่ได้มาตรฐาน สาหรับอุปโภค
บริโภค

1.2 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า ที่ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
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1. โครงการก่อสร้างฝายเช็คแด็ม

2. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

6. โครงการปรับปรุงฝายน้าล้นทดคึก
ฤทธิ์ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

7. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นหนอง
เพิก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

700,000
-ฝายน้าล้น
(อบต.ทัพราช) จานวน 1 แห่ง
ได้มาตรฐาน
-ฝายโคกหมาจอก
จานวน 1 แห่ง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนจานวน
126 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์
ประชาชนจานวน
369ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ส่วนโยธา

-

1,000,000 -ฝายน้าล้น
(อบจ. / กรม จานวน 1 แห่ง
ชลประทาน) ได้มาตรฐาน

ประชาชนจานวน
2,255 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ส่วนโยธา

-

-ฝายกั้กน้า
(อบต.ทัพราช) จานวน 1 แห่ง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนจานวน
159 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ส่วนโยธา

-

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอดปี

จานวน 1 แห่ง

-

-

800,000
(อบต.ทัพราช)

-

จานวน 1 แห่ง

-

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 15.00 ม.
ลึก 3.00 ม.

-

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด
ปี
4. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคลองหิน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด
ปี
5. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
(คลองอะตอน) บ้านเจริญสุข
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด
หมู่ที่ 6
ปี
โครงการ / กิจกรรม

ส่วนโยธา

หมู่ 1-17
จานวน 3 แห่ง

3. โครงการก่อสร้างฝายโคกหมาจอก

ที่

ประชาชนจานวน
795 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้า ไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ กว้าง 5.00 ม.
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด ยาว 20.00 ม.
ปี

-

(อบต.ทัพราช)

จานวน 1 แห่ง

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า จานวน 1 แห่ง
ไว้ใช้อุปโภคตลอดปี

150,000

2558
-

งบประมาณและที่มา
2559

-ฝายเช็คแด็ม
จานวน 3 แห่ง
ได้มาตรฐาน

750,000

2560

-

700,000
(อบต.ทัพราช)

1,000,000
(อบจ./
อบต.ทัพราช)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ส่วนโยธา

หน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนจานวน
ส่วนโยธา

-ฝายน้าล้น จานวน
1 แห่ง
165 ครัวเรือนได้รับ
ที่มาตรฐาน
ประโยชน์

-ฝายน้าล้น
ยาว 20 ม.
ที่มาตรฐาน

ประชาชนจานวน
296 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ส่วนโยธา
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ประชาชนจานวน
296 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ส่วนโยธา

(อบจ./
อบต.ทัพราช)

-ฝายน้าล้น
คลองเผือก
ยาว 20 ม.
ที่มาตรฐาน

-

1,000,000
(อบจ./
อบต.ทัพราช)

-ฝายน้าล้น
คลองห้วยยาง
ยาว 30 ม.
ที่มาตรฐาน

ประชาชนจานวน
161ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ส่วนโยธา

-

-

1,800,000
(อบจ./
อบต.ทัพราช)

-คลองหัวลุกกราด ประชาชนจานวน
ยาว 2,000 ม.
183 ครัวเรือน
ที่มาตรฐาน
ได้รับประโยชน์

297,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-คลองมือเสือ
ยาว 560 ม.
ที่มาตรฐาน

ประชาชนมีน้า
ส่วนโยธา
อุปโภค บริโภคทา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

จานวน 46 ไร่
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

-

-

10,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-สระทดพระ
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

ประชาชนมีอุปโภค
บริโภคทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ส่วนโยธา

เป้าหมายกว้าง
12.00 ม. ยาว 2,000
ม.ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.

-

20,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-แหล่งน้า
ยาว 3,500 ม.
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้าปโภค
บริโภคทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ส่วนโยธา

8. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คลองเผือก บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ กว้าง 5.00 ม.
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด ยาว 20.00 ม.
ปี

-

9. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นข้าม

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด
ปี
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด
ปี

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 30.00 ม.

-

กว้าง 12.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.

เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค
ทาการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์

กว้าง 8.00 ม. ยาว 560
ม. ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.
พร้อมปรับเกลี่ยดิน
คลองเรียบทั้ง 2 ข้าง

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทา
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์
เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทา
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

คลองห้วยยาง บ้านเขาวงศ์
หมู่ที่ 15 (บริเวณนานายหนูไกร)

10. โครงการขุดลอกคลองหัวลุงกราด
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

11. โครงการขุดลอกคลองมือเสือ
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2)

12. โครงการขุดสระทดพระบ้าน
เหนือ หมู่ที่ 4
13. โครงการผันน้าจากลาสะโตน –
เขาโล้น บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5

ที่

โครงการ / กิจกรรม

14. โครงการขุดลอกสระน้า

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2558

งบประมาณและที่มา
2559

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทา

จานวน 1 แห่ง

-

2,000,000

1,000,000

2560

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ขุดลอกสระน้า
ความยาว 2,000

ส่วนโยธา

หน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีน้า
ส่วนโยธา
อุปโภค บริโภค ทา
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บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ 5
15. โครงการขุดลอกสระน้าประปาหลัง

การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

1,000,000 -ขุดลอกสระน้า ประชาชนมีนา้
(อบต.ทัพราช) จานวน 1 แห่ง อุปโภค บริโภค
ทาการเกษตร
ที่มาตรฐาน

จานวน 1 แห่ง

เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับอุปโภค
บริโภคทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้มีแหล่งน้า
สาหรับอุปโภค
บริโภคทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

จานวน 1 แห่ง

1,500,000
(อบต.ทัพราช/
อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

กว้าง 12.00 ม.
ยาว 1,100 ม.
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

-

-

2,500,000
(อบต.ทัพราช
อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-ขุดลอกสระน้า ประชาชนมีน้า
จานวน 1 แห่ง อุปโภค บริโภค
ทาการเกษตร
ที่มาตรฐาน

18. โครงการขุดลอกคลองบ้าน
เจริญสุข หมู่ที่ 6 จากเขาโล้น–
หนองบัวลาย

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ ปริมาณเนื้อที่ขุดลอก
อุปโภคบริโภคทา
70 ไร่ ลึกเฉลีย่
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์ 4.00 ม.

-

-

700,000
(อบต.ทัพราช)

-คลอง
ความยาว
1,100 ม.
ที่มาตรฐาน

ประชาชนมีน้า
ส่วนโยธา
อุปโภค บริโภคทา
การเกษตรและเลีย้ ง
สัตว์

19. โครงการขุดลอกหนองโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ ปริมาณเนื้อที่ขุด
อุปโภคบริโภคทา
ลอก5 ไร่ ลึกเฉลี่ย
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์ 4.00 ม.
เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทา
จานวน 1 แห่ง
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

-

16,000,000

-

-ขุดลอกหนอง
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

ประชาชนมีอุปโภค
บริโภค ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ส่วนโยธา

1,200,000

-ขุดลอกสระน้า
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

ประชาชนมีอุปโภค
บริโภคทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ส่วนโยธา

16. โครงการผันน้า บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกกราด –
สระเจริญสุข
17. โครงการขุดลอกคลองบ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกกราด –
บ้านโคกไพล – บ้านไพลงาม –
บ้านเจริญสุข – บ้านเหนือ

20. โครงการขุดลอกสระน้าระเบิกขาม
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

-

การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าไว้ใช้อุปโภคตลอด
ปี

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่
ไทยถาวร หมู่ที่ 5

-

ม.ที่มาตรฐาน

(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

(อบจ. /
กรมส่งเสริม ฯ)

-แหล่งน้า
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

และเลี้ยงสัตว์
ประชาชนมีนา้
อุปโภค บริโภค
ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

และเลี้ยงสัตว์

49

ที่

โครงการ / กิจกรรม

21. โครงการขุดลอกขยายสระน้า
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

เพื่อให้มีแหล่งน้า
กว้าง 50.00 ม.
สาหรับอุปโภค
ยาว 140 ม.
บริโภคทาการเกษตร ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
และเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ กว้าง 12.00 ม.
อุปโภคบริโภคทา
ยาว 2,000 ม.
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์ ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

-

-

1,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

20,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

23. โครงการขุดลอกคลอง
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ กว้าง 12.00 ม.
อุปโภคบริโภคทา
ยาว 7,600 ม.
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

-

8,500,000
(อบต.อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

24. โครงการผันน้าคลองกระโดน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ 17

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ จานวน 1 แห่ง
อุปโภคบริโภคทา
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

-

-

15,000,000
(อบต.อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

22. โครงการขุดลอกหนองแก
บ้านหนองผักแว่น หมู่ 9

ที่
1.

1.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
งบประมาณและที่มา
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่างภายใน
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
หมูบ่ ้านและลดปัญหาสังคม

หมู่ 1- 17

-

2,000,000
(อบจ. /

2560
-

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
-ขุดลอกขยาย ประชาชนมีน้า ส่วนโยธา
สระน้า ยาว อุปโภค บริโภค
140 ม.
ทาการเกษตร
ที่มาตรฐาน
และเลี้ยงสัตว์
-ขุดลอกหนองแก ประชาชนมีน้า
ส่วนโยธา
ยาว 2,000 ม.
ที่มาตรฐาน

อุปโภค บริโภค
ทาการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
-ขุดลอกหนอง ประชาชนมีน้า
ส่วนโยธา
แก ยาว 7,600 อุปโภค บริโภค
ม.ที่มาตรฐาน ทาการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
ประชาชนมีน้า
-แหล่งน้า
ส่วนโยธา
จานวน 1 แห่ง อุปโภค บริโภคทา
การเกษตร
ที่มาตรฐาน
และเลี้ยงสัตว์

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ไฟฟ้าแสงสว่าง
จานวน 17 หมู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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อบต.ทัพราช)
2.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อาร
เกษตรและที่อยู่อาศัย

เพื่อสะดวกในการทาการเกษตร
และเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.

โครงการก่อสร้างระบบประปา
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดกลาง บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

5.

หมู่ 1 - 17

เป้าหมาย

-

-

ทรัพย์สินมากขึ้น

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพราช)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1 แห่ง

2558
-

2559
500,000
(อบต.ทัพราช)

เพื่อให้มีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

3,500,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

โครงการจัดซื้อถังน้าประปา
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

จานวน 4 ถัง

50,000
(อบต.ทัพราช)

-

6.

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
สาหรับอุปโภคบริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

-

7.

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
สาหรับอุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

1,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพราช)

-

-ปรับปรุงระบบ
ประปา
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

8.

โครงการวางท่อประปาบ้านใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้

จานวน 1 แห่ง

-

2,000,000

-

-ว่างท่อประปา

4.

2560
-

-ไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร
จานวน 17 หมู่

-ระบบประปา
จานวน 1 แห่ง ที
มาตรฐาน
-ระบบประปา
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน
-ถังน้าประปา
จานวน 4 ถัง
ที่มาตรฐาน
4,500,000 -ระบบประปา
(อบจ./
จานวน 1 แห่ง
กรมส่งเสริม ฯ) ที่มาตรฐาน

ประชาชน จานวน
3,364 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

ส่วนโยธา

มีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

ส่วนโยธา

มีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

ส่วนโยธา

ประชาชน จานวน
349 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์
ประชาชน จานวน
123 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

ส่วนโยธา

ประชาชน จานวน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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9.

10.

ไทยถาวร หมู่ที่ 5
(จากบ้านใหม่ไทยถาวร –
ลาสะโตน) พร้อมติดตั้งโรงสูบ
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบถังสูง บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

สาหรับอุปโภค บริโภค

(อบจ. /
อบต.ทัพราช)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
สาหรับอุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

-

โครงการก่อสร้างระบบประปา
น้าใส บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
สาหรับอุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

-

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

11.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกไพล
(ระเบิกขาม) หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

12.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลอง
ยาง หมู่ที่ 12

13.

จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

260 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

3,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพราช)

-ระบบประปา
จานวน 1 แห่ง
ที่มาตรฐาน

ประชาชน จานวน
159 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

ส่วนโยธา

3,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพราช)

-ระบบประปา
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ประชาชน จานวน
230 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา

จานวน 1 แห่ง

2558
-

2559
244,000
(อบต.ทัพราช)

2560
-

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

180,000
(อบต.ทัพราช)

-

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

345,000
(อบต.ทัพราช)

-

14.

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
หมู่บ้านพร้อมย้ายถังประปาไปคลอง
ห้วยยาง บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

400,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

15.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

-

180,000
(อบต.ทัพราช)

16.

โครงการปรับปรุงระบบประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ

จานวน 1 แห่ง

-

400,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-น้าบาดาล
จานวน 1 แห่ง
ได้คุณภาพ
-น้าบาดาล
จานวน 1 แห่ง
ได้คุณภาพ
-น้าบาดาล
จานวน 1 แห่ง
ได้คุณภาพ
-ประปา มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

ประชาชน จานวน
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชาชน จานวน
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชาชน จานวน
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชาชน จานวน
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

-น้าบาดาล
จานวน 1 แห่ง
ได้คุณภาพ
-ประปา มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

227

ส่วนโยธา

296

ส่วนโยธา

124

ส่วนโยธา

164

ส่วนโยธา

ประชาชน จานวน 161
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชาชน จานวน 150

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

อุปโภค บริโภค

(อบต.ทัพราช)

คุณภาพและ
มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

1.4 แนวทางการพัฒนาจัดให้มกี ารก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตาบล
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช

เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความ
สะดวก

2.

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้มีอาคารไว้สาหรับการเรียนการ ศพด.บ้านหนองปรือ ,
สอน
บ้านใหม่ไทยถาวร
บ้านหนองผักแว่น

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. โครงการปรับปรุงศาลา
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
กลางหมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของหมู่บ้าน
4. โครงการก่อสร้างศาลาพัก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ผู้โดยสาร บ้านเหนือ
สะดวกในการเดินทาง
หมู่ที่ 4
5. โครงการก่อสร้างศาลาพัก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ผู้โดยสาร บ้านโคกกราด สะดวกในการเดินทาง
หมู่ที่ 8

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 30.00 ม.

เป้าหมาย

2558
-

2559
-

2560
500,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

6,800,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

งบประมาณและที่มา
2558

2560

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-สร้างโรงจอดรถ
ยาว 30 ม.
ที่มาตรฐาน

ผู้มาติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวก

ส่วนโยธา

-อาคารเรียน
จานวน 2 หลัง

เด็กนักเรียนมีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน

ส่วนโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1 แห่ง

-

2559
300,000
(อบต.ทัพราช)

จานวน 1 แห่ง

-

-

200,000 -ศาลาพักผู้โดยสาร
(อบต.ทัพราช) จานวน 1 หลัง

จานวน 1 แห่ง

-

-

200,000 -ศาลาพักผู้
(อบต.ทัพราช) โดยสาร
จานวน 1 หลัง

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ศาลากลางหมู่บ้าน
จานวน 1 หลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้านมีสถานที่ ที่
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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6. โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านคลอง
ยาง หมู่ที่ 12

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

จานวน 1 แห่ง

-

300,000
(อบต.ทัพราช)

-

-ศาลาประชาคม
จานวน 1 หลัง

หมู่บ้านมีสถานที่ ที่
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

ส่วนโยธา

7. โครงการก่อสร้างศาลาพัก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กว้าง 3.00 ม.
ยาว 5.00 ม.
จานวน 1 แห่ง

100,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-ศาลาพักผู้โดยสาร
ยาว 5 ม.
จานวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ส่วนโยธา

จานวน 1 แห่ง

-

-

ส่วนโยธา

จานวน 1 แห่ง

-

1,000,000

-ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านมีสถานที่
จานวน 1 หลัง
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
กรมส่งเสริม ฯ)
-สร้างโรงเรียน
ชุมชนมีสถานที่เก็บ
จานวน 1 แห่ง
พืชผลทางการเกษตร
ที่มาตรฐาน

ผู้โดยสาร บ้านทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13

8. โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
เอนกประสงค์ บ้านหนองกก
หมู่ที่ 16

ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

9. โครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บ เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่เก็บ
พืชผลทางการเกษตร
พืชผลทางการเกษตร

(อบจ. /
งบพัฒนาจังหวัด)

บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
1.

โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ 105

เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวตรงกับ
ความต้องการของท้องตลาด

หมู่ 1-12, 14, 15,
17

2.

โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรผลิตเมล็ดข้าว เกษตรในตาบล 3
ข้าวชุมชน
พันธุ์ดีและมีคุณภาพ
กลุ่มๆละ 15-20คน

3,000,000
(อบต.ทัพราช)
-

500,000
(อบจ./

2560

-

-

-

300,000
(อบต.ทัพราช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้รับเมล็ดพันธ์ข้าว ได้พันธุ์ข้าวตรงกับ
ที่มีคุณภาพ
ความต้องการของ
ท้องตลาด
-ให้เกษตรกรผลิต
เกษตรกรมีเมล็ดข้าว
เมล็ดข้าวพันธ์ดีและ พันธุ์ดี ผลผลิตและ
มีคุณภาพ
รายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดฯ
ศบกต.
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3.

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตมันสาปะหลัง

4.

โครงการหมู่บ้านเกษตร
สมบูรณ์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อกระจายพันธุ์มันสาปะหลัง เกษตรผู้ปลูกมัน
พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร
สาปะหลัง 3 กลุ่มๆ
ละ 20-30 คน
เพื่อผลิตอาหารบริโภคใน
เกษตรในตาบล 3
ครัวเรือน และเพื่อเป็นการลด กลุ่มๆละ 30 คน
รายจ่ายและเพิ่มรายได้

-

-

360,000
(อบต.ทัพราช)

-

-กระจายพันธ์มันสา
ประหลังพันธ์ดีและ
มีคุณภาพ
-ผลิตอาหารบริโภค
ในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้

90,000
(อบต.ทัพราช)

เกษตรกรมีมัน
สาปะหลังพันธุ์ดี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
เกษตรมีอาหารบริโภค
ในครอบครัว
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ศบกต.

ศบกต.

2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1. โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินและดาเนินรอย
ตามพระราชดาริ

หมู่ 1 - 17

-

50,000
(อบต.ทัพราช)

-

-ประชาชนร่วม
รณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกอัน

2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ

เพื่อให้ประชาชนได้นา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

หมู่ 1 - 17

-

1,300,000
(อบต.ทัพราช)

-

-หมู่บ้านเศรษฐกิจ ประชาชนได้นาหลัก
พอเพียงเฉลิม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พระเกียรติ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ

ที่
1.

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ
งบประมาณและที่มา
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
2560
เพื่อพัฒนาศูนย์บริการให้
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา เป็นแหล่งถ่ายทอดและ

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

-

-

25,000
(อบต.ทัพราช)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ปรับปรุง
ศูนย์บริการและ

ดินได้รับความ
สมบูรณ์ และการ
พังทลายลดน้อยลง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีศูนย์บริการ
ถ่ายทอดความรูด้ ้าน

สานักงา
น
ปลัดฯ
สานักงา
น
ปลัดฯ
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ศบกต.
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2.

ตาบล (ศบกต.)

เรียนรู้ประจาตาบล

การเกษตรประจา
ตาบล

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
อาชีพบ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ

ประชาชนหมู่บา้ นหนอง
กก หมู่ 16
จานวน 200 คน

-

250,000
(อบต. /
งบศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด)

-

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร

การเกษตรประจา
ตาบล

-ประชาชน
จานวน 200 คน

ประชาชนมีอาชีพที่
มั่นคง และมีรายได้
อย่างพอเพียงและคุ้มค่า

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมสาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(KPI)
2558
2559
2560
1. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและ
ผู้สูงอายุ และคนพิการใน
500,000
-กิจกรรมวันผู้สูง
ตาบลทัพราช
(อบต.ทัพราช)
อายและผู้พิการ
และ
กาลังใจให้กับผู้สูงอายุ
จานวน 2,120 คน
จานวน 2,120 คน
วันผู้พิการ ประจาปี 2558
และคนพิการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อเสริมสร้างความ
สมาชิกองค์กรสตรีในเขต
250,000
-การพัฒนา
(อบต.ทัพราช)
ศักยภาพองค์กร
สตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8
เข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี ตาบลทัพราช จานวน
1,300 คน
สตรีสากล
มีนาคม 2558

สานักงาน
ปลัดฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุและคนพิการ
มีขวัญและกาลังใจ

สานักงาน
ปลัด ฯ

องค์กรสตรีมีความ
เข้มแข็ง

สานักงาน
ปลัด ฯ

จานวน 1,300 คน

3.

ที่

โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้

โครงการ / กิจกรรม

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

จานวน 17 คน

เป้าหมาย

122,400
(อบต.ทัพราช)

-

งบประมาณและที่มา
2558
2559

-

2560

-อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ผู้สูงอายุ
ผู้ ยากไร้ ได้รับการดูแล
พิการและผู้ยากไร้
จานวน 17 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สานักงาน
ปลัด ฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4. โครงการจ้างนักเรียนทางานช่วง เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้ นักเรียนที่มีภูมิลาเนา
เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาค ในเขตตาบลทัพราช
ปิดภาคเรียน ปี 2558

-

150,000
(อบต.ทัพราช)

-

50,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-

เรียน

5. โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงต้านภัยยาเสพติดตาบลทัพ
ราช ประจาปี 2558
6. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
เยาวชนต้านภัยยาเสพติดตาบล
ทัพราช ประจาปี 2558

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน
เกิดประโยชน์และห่างไกล เขตตาบลทัพราช
ยาเสพติด
จานวน 50 คน

เพื่อให้ประชาชนสนใจ ประชาชน เยาวชน ในเขต
238,400
เล่นกีฬา และห่างไกลยา ตาบลทัพราช ข้าราชการ (อบต.ทัพราช)
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ใน
เสพติด

-

7. อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ปี
การศึกษา 2557

เพื่อสนองมาตรฐาน
นักเรียนโรงเรียนทัพ
การศึกษาด้านผู้เรียนในเรื่อง ราชวิทยา ระดับชั้น ม.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 3 และ ม.6
หลักสูตร

136,500
(อบต.ทัพราช)

-

8. อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการแหล่งเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

-

-

78,000
(อบต.ทัพราช)

-

นักเรียนมีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

-จานวน 300
คน

ประชาชน เยาวชน
หันมาเล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปี
การศึกษา 2557 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2556

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม

ส่วนการ
ศึกษาฯ

อบต.ทัพราช

นักเรียน และฝึกปฏิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนวัด
หนองติม

เกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดารงชีวิตในท้องถิ่น

9. อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ต้านยาเสพติด

-นักเรียนใช้
เวลา ว่างให้
เกิด
ประโยชน์
-เยาวชนจานวน
100 คน

เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม ในตนเองและนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

นักเรียน
จานวน 426 คน

-สนองมาตรฐาน
การศึกษาด้าน
ผู้เรียนในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
410,000 -ฝึกปฏิบัติจริง
(อบต. เกี่ยวกับการ
ทัพราช) ดาเนินงานเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการดารงชีวิต

-

-

- มีคุณธรรม
จริยธรรม ในตนเอง
และนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน

ส่วนการ
ศึกษาฯ

เยาวชนสนใจเล่นกีฬา สานักงาน
ห่างไกลยาเสพติดและ ปลัด ฯ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
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ชีวิตประจาวันได้

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ชีวิตประจาวัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

10. อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการสืบสานงานอาชีพใน
ชุมชน
11. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ โครงการค่ายเด็ก
ดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
12. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้
ในชุมชนของตนเอง
เพื่อนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เพิ่มพูนความรู้

นักเรียนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่

13. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ โครงการทัศน
ศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่
ชั้นอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 128 คน

14. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข
โครงการยุวมัคคุเทศก์น้อย
สร้างสานึกรักบ้านเกิด รักษ์

เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียน
ในท้องถิ่นทาง
บ้านเจริญสุข
ประวัติศาสตร์
จานวน 70 คน

นักเรียนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศบ้าน
ใหม่

จานวน 128 คน และ
ครู จานวน 13 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
-จัดอบรม เป็น
เวลา 3 วัน
จานวน 1 ครั้ง
24,000 -นักเรียน
(อบต. จานวน 55 คน
ทัพราช) มีคุณธรรม
จริยธรรม
20,000
-คณะครู
(อบต.ทัพราช)
จานวน 13 คน
นักเรียน
จานวน 128 คน
50,000
-คณะครู
(อบต.ทัพราช)
จานวน 12 คน
นักเรียน
จานวน 130
งบประมาณและที่มา
2558
2559
88,000
(อบต.ทัพราช)

-

13,000
(อบต.ทัพราช)

-

-นักเรียน
จานวน 70 คน

ที่พึงประสงค์เต็มตาม
ศักยภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้นักเรียนใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีการเรียนรู้
และประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ส่วนการ
ศึกษาฯ

ผู้เรียนได้รับความรู้
จากการสืบค้นข้อมูลที่
ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้และเปิดโลก
ทัศน์จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนมีความรัก
ท้องถิ่นและช่วย
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์

ส่วนการ
ศึกษาฯ
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ของท้องถิ่น

ท้องถิ่น
15. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข

ที่

เพื่อป้องกันเยาวชนก่อนวัย

นักเรียนโรงเรียน

โครงการจักรยานล้อเดียวร่วมใจ

เสี่ยง ได้ใช้เวลาว่าง และ

บ้านเจริญสุข

ต้านภัยก่อนวัยเสี่ยง

สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
จานวน 92 คน
ติด

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
เจริญสุข จานวน70 คน
และ ครูโรงเรียนบ้าน
เจริญสุข จานวน 7 คน

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล
โครงการสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์
18. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล
โครงการโคกไพลต้านภันยาเสพ
ติด มินิซ็อคเกอร์ คัพ ครั้งที่ 1

เพื่อให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและมีทักษะ
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์
เพื่อให้ประชาชน
เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

นักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 1–3
จานวน 50 คน

19. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายอารย
ธรรมบูรพาต้านยาเสพติด

เพื่อให้นักเรียนหันมาใช้ โรงเรียนทุกโรง ที่อยู่ใน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตาบลทัพราช

ประชาชน เยาวชน
ส่วนราชการในเขตพื้นที่
บริการโรงเรียนบ้าน
โคกไพล

จานวน 6 โรงเรียน
ตาบลตาพระยา

-

25,000

-

(อบต.ทัพราช)

-นักเรียน
จานวน 92 คน

นักเรียนมีพฤติกรรม

ส่วนการ

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ศึกษาฯ

ติด และมีสุขภาพ
แข็งแรง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
33,000
(อบต.ทัพ
ราช)
55,000
(อบต.ทัพ
ราช)
-

144,000
(อบต.ทัพ
ราช)

-

-

30,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-คณะครู
จานวน 7 คน
นักเรียน
จานวน 70 คน
-นักเรียน
จานวน 50 คน
-ให้ประชาชน
เยาวชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
-ให้นักเรียนหัน
มาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จาก
สถานที่จริง

ส่วนการ
ศึกษาฯ

เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักใช้เวลาล่างให้
เป็นประโยชน์

ส่วนการ
ศึกษาฯ

เกิดความสามัคคีของ
ประชาชน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด

ส่วนการ
ศึกษาฯ
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จานวน 6 โรงเรียน
ตาบลโคคลาน
จานวน 3 โรงเรียน

ประจาปีการศึกษา 2557

20. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการแก้ไข
ปัญหาน้าอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แคลนน้าอุปโภค บริโภค ทดวงศ์สมบูรณ์ทุกคน

-

-

เพื่อลดปริมาณขยะฝอย นักเรียนโรงเรียนบ้าน
21. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการกาจัดขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทดวงศ์สมบูรณ์ ทุกคน

-

50,000
(อบต.ทัพราช)

55,000 -แก้ไขปัญหา
(อบต.ทัพ การขาดแคลน
ราช)
น้าอุปโภค
บริโภค
-ลดปริมาณขยะฝอย
และเพิ่มประสิทธิ
ภาพการกาจัดขยะ
ภายในโรงเรียน

กาจัดขยะภายในโรงเรียน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
โครงการการส่งเสริมคุณธรรม
ระเบียบวินยั มีจริยธรรม
จริยธรรม
และคุณธรรม

เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนบ้านทด
วงศ์สมบูรณ์ ทุกคน

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

40,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

23. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โครงการเข้าค่ายสร้างภูมิคุ้มภัยให้
เด็กไทยห่างไกลสิ่งเสพติด

เพื่อสร้างความตระหนัก
นักเรียนโรงเรียน
เกี่ยวกับโทษสิ่งเสพติดให้กับ บ้านหนองผักแว่น จานวน
นักเรียน
200 คน

50,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

24. โครงการจัดทาสื่อการสอนระดับ
ปฐมวัย

เพื่อเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรม ตาบลทัพราช จานวน
การเรียนการสอนได้ดีขึ้น
11 คน

20,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

โรงเรียนมีน้าอุปโภค
บริโภคทีส่ ะอาดไว้
บริการนักเรียนอย่าง
เพียงพอ

ส่วนการ
ศึกษาฯ

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สะอาด และสวยงาม

ส่วนการ
ศึกษาฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ปลูกฝังให้
นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีจริยธรรม
และคุณธรรม
-สร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับ
โทษสิ่งเสพติด
ให้กับนักเรียน

นักเรียนมีความ
ประพฤติและระเบียบ
วินัยที่ดี

ส่วนการ
ศึกษาฯ

นักเรียนมีความ
ประพฤติดีและเป็นคนดี
ของสังคม

ส่วนการ
ศึกษาฯ

-เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ
ต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีขึ้น

ครู ศพด. มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ดีขึ้น

ส่วนการ
ศึกษาฯ
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ที่

3.2 แนวทางการพัฒนาให้มีการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
งบประมาณและที่มา
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559

1. โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมเครื่องเล่น

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ

ศพด. ในเขตพื้นที่
ตาบลทัพราช
จานวน 6 ศูนย์

-

2. โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสวยงาม มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

ศพด. ในเขตพื้นที่
ตาบลทัพราช
จานวน 6 ศูนย์

-

600,000
(อบต.ทัพราช)

-

3. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ศพด. ในเขตพื้นที่ตาบลทัพ
ราช จานวน 6 ศูนย์

-

1,700,000
(อบต.ทัพราช/
กรมส่งเสริมฯ)

-

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4. โครงการกั้นแนวเขต
ล้อมรอบที่สาธารณะ บ้าน
หนองติม หมู่ที่ 1

-

2560
2,100,000
(อบต.ทัพราช/
อบจ./
กรมส่งเสริม

งบประมาณและที่มา
2559

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2558

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า
ไว้ใช้อุปโภคตลอดปี

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,700 ม.
Ø0.60 ม. จานวน
11 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวม
55 ท่อน

390,000
(อบต.ทัพราช)

-

2560
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 6 ศูนย์

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ

ส่วนโยธา

-ปรับภูมิทัศน์ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ส่วนโยธา
จานวน 6 ศูนย์
ความสวยงาม และ
ปลอดภัยมากขึ้น
-รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เด็กนักเรียนมีความ ส่วนโยธา
เล็กจานวน 6 ศูนย์ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบ
-กั้นแนวเขตล้อมรอบ
สาธารณะ ยาว
1,700 ม. จานวน 1
แห่ง

ประชาชนจานวน ส่วนโยธา
183 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์
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ส่วนโยธา

เยาวชนมีสถานที่
สาหรับออกกาลังกาย
และสนใจเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น
เยาวชนมีสถานที่
สาหรับออกกาลังกาย
และสนใจเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กาลังกายและส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

-

-

6. โครงการถมพื้นที่ขยาย
สนามกีฬา บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กาลังกายและส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

-

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-สนามกีฬา
จานวน 1 แห่ง

7. โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมอุปกรณ์
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กาลังกายและส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

-

500,000
(อบต.ทัพราช)

-

-สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 แห่ง

8. โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กาลังกายและส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

-

-

500,000 -สนามฟุตซอล
(อบต.ทัพราช) จานวน 1 แห่ง

9. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้
ประจาชุมชน บ้านโคกไพล ความรู้และใช้สอยด้าน
ต่างๆ
หมู่ 7

จานวน 1 แห่ง

-

-

800,000 -ก่อสร้างศูนย์
(อบต.ทัพราช) เรียนรู้ประจา

ประชาชนในชุมชน ส่วนโยธา
มีสถานที่ในการให้
ความรู้และใช้สอย

10. โครงการก่อสร้างสนามเด็ก เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
เล่นพร้อมอุปกรณ์ บ้านโคก กาลังกายและส่งเสริมให้
ไพล หมู่ที่ 7
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

500,000 -สนามเด็กเล่น
(อบต.ทัพราช) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สาหรับออกกาลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2,000,000 -ลานกีฬา
(อบจ./
เอนกประสงค์
กรมส่งเสริมฯ) จานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สาหรับออกกาลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น
เยาวชนมีสถานที่
สาหรับออกกาลัง
กายและสนใจ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

5. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4

ชุมชน
จานวน 1 แห่ง

เป้าหมาย

-

2558

-

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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รับผิดชอบ

11. โครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต

จานวน 1 แห่ง

-

100,000
(อบต.ทัพราช)

12. โครงการปรับปรุงลานกีฬา
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กาลังกายและส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

-

-

13. โครงการขุดลอกกั้นแนวเขต

เพื่อให้มีแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภค ทา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200 ม.
วางท่อ Ø 0.60 ม.

275,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

เพื่อเป็นสถานที่มีความ
สวยงาม เหมาะแก่การ
พักผ่อน

จานวน 1 แห่ง

-

400,000
(อบต.ทัพราช)

-

15. โครงการปรับปรุงห้องน้า
ศูนย์ท่องเที่ยว ละลุ บ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีห้องน้าถูก
สุขลักษณะและสามารถ
บริการนักท่องเที่ยวได้

จานวน 1 แห่ง

-

-

16. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กาลังกายและส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬา

จานวน 1 แห่ง

-

1,700,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-สนามกีฬา
เอนกประสงค์
จานวน 1 แห่ง

หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ

จานวน 1 แห่ง

-

1,700,000

-

-ปรับภูมิทัศน์

ที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าระ
เบิกขาม บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

ทาเลเลี้ยงสัตว์และที่ทากินของ
ราษฎร บ้านหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

14. โครงการปรับภูมิทัศน์และเท
ลูกรังรอบสระหนองผือใหญ่
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เอนกประสงค์ บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

17. โครงการปรับภูมิทัศน์ในชุมชน

-

-รั้วกั้นสาธารณะ
ประโยชน์ป่าช้า
จานวน 1 แห่ง

เพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่สาธารณประโยชน์

150,000 -ลานกีฬา
(อบต.ทัพราช) บ้านโคกกราด
จานวน 1 แห่ง

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

เยาวชนมีสถานที่
ส่วนโยธา
สาหรับออกกาลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีน้า
ส่วนโยธา
อุปโภค บริโภค ทา
การเกษตรและเลีย้ ง
สัตว์

-รั้วกั้นแนวเขต
ทาเลเลี้ยงสัตว์
และที่ทากิน
จานวน 1 แห่ง
-ปรับภูมิทัศน์และ พื้นที่สาธารณะ
เทลูกรังรอบสระ ได้รับการดูแล
จานวน 1 แห่ง
รักษา

160,000 -ห้องน้าศูนย์
(อบต.ทัพราช) ท่องเที่ยว
จานวน 1 แห่ง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

มีห้องน้าถูก
สุขลักษณะและ
สามารถบริการ
นักท่องเที่ยวได้
เยาวชนมีสถานที่
สาหรับออกกาลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีสุขภาพ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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บ้านไพลงาม หมู่ที 14

เรียบร้อย สะอาดและ
สวยงาม

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

3.3 แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
1. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครมีความรู้
อาสาสมัครปศุ
15,000
อาสาสมัครป้องกันและ
ความเข้าใจในการ
สัตว์ในพื้นที่
(อบต.ทัพราช)
กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ป้องกันและกาจัดโรค ตาบลทัพราช
ประจาหมู่บ้าน
พิษสุนัขบ้า
2. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ประชาชนมีความรู้ใน
หมู่ที่ 1-17
50,000
ควบคุมโรคติดต่อนาโดย การป้องกันและควบคุม
(อบต.ทัพราช)
โรคติดต่อนาโดยแมลง
แมลง
3. โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชาชนมีความรู้ใน
หมู่ที่ 1-17
100,000
โรคพิษสุนัขบ้า
การป้องกันโดยการนา
(อบต.ทัพราช)
สุนัขรับการฉีดวัคซีน
4. โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานประจา
หมู่บ้าน ปี 2558
5. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ทัพราช

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข

หมู่ 1-17

เพื่อสนับสนุนการ
จานวน 1 แห่ง
ดาเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในพื้นที่

ชุมชน จานวน
1 แห่ง

2560
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กายและใจดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อาสาสมัครมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า

อาสาสมัครมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและกาจัด
โรคพิษสุนัขบ้า

สานักงาน
ปลัดฯ

-

-ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนาโดยแมลง

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนาโดยแมลง

สานักงาน
ปลัดฯ

-

-ประชาชนมีความรู้ใน ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโดยการนา การป้องกันโดยการนา
สุนัขรับการฉีดวัคซีน สุนัขรับการฉีดวัคซีน

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัด ฯ

100 %

255,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น

985,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-สนับสนุนการ
ดาเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในพื้นที่

ระบบหลักประกัน สานักงาน
สุขภาพมีการบริหาร ปลัด ฯ
จัดการที่ดีขึ้น
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6. โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน
ตาบลทัพราช

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว

7. โครงการก่อสร้างบ้านเทิด
ไท้องค์ราชัน

เพื่อให้ผู้ยากจนยากไร้มี
หมู่ 1 - 17
ที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพ จานวน 3 หลัง
ชีวิตที่ดีขึ้น

ที่

โครงการ / กิจกรรม

8. โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2
9. โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
10. โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้านคลอง
ยาง หมู่ที่ 12

จานวน 1 แห่ง

-

-ให้ประชาชนได้รับ
500,000
(อบต.ทัพราช) ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

-ให้ผู้ยากจนยากไร้มีที่
อยู่อาศัยและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนผู้ยากไร้มีที่
อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง

ส่วนโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

และรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ จานวน 1 แห่ง
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว

-

จานวน 1 แห่ง

-

450,000
(อบต.ทัพราช)

-

งบประมาณและที่มา
2559
150,000
(อบต.ทัพราช)

2560
-

100,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-

200,000
(อบต.ทัพราช)

-

2558
-

เพื่อให้ประชาชนได้รับ จานวน 1 แห่ง
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ให้ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก ข้อมูลข่าวสารอย่าง
และรวดเร็ว
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

-ให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง
-ให้ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก ข้อมูลข่าวสารอย่าง
และรวดเร็ว
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป- มา

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

172,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทาง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด ฯ
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สงกรานต์ ประจาปี 2558
2. โครงการติดตั้งป้ายทางเข้าหมู่บ้านโคก
ไพล หมู่ 7

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

บ้านโคกไพล
หมู่ 7

-

150,000
(อบต.ทัพราช)

-

3. โครงการติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว , ป้าย
บอกทางพร้อมกระจกนูนตามแยกต่างๆ
บ้านทุ่งทะเลหมู่13
4. อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2558

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

บ้านทุ่งทะเล หมู่ 13

-

-

150,000
(อบต.ทัพราช)

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

อาเภอตาพระยา

20,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

ที่

โครงการ / กิจกรรม

5. อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนจาก
สาธารณภัย

อาเภอตาพระยา

6. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน เพื่อป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้านตาบลทัพราช

ตาบลทัพราช

ประชาชน

3.5 แนวทางการพัฒนามีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
50,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

-

งบประมาณและที่มา

2560
-

-

ถนน

และทรัพย์สิน

-เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน
-เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน
-เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
(KPI)
-การฝึกซ้อม
แผนป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-เพื่อป้องกันและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

สานักงาน
ปลัด ฯ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีความพร้อมและ สานักงาน
สามารถช่วยเหลือ ปลัด ฯ
ผู้ประสบสาธารณ
ภัยได้อย่างรวดเร็ว
และถูกวิธี
สามารถป้องกัน
สานักงาน
และรักษาความ
ปลัด ฯ
สงบเรียบร้อยของ
ประชาชนได้

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่
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2558
120,000
(อบต.ทัพราช)

2559
-

2560
-

เพื่อป้องกันและสกัด ประชาชน
กั้นการแพร่ระบาด ตาบลทัพราช จานวน 17
ของยาเสพติด
หมู่บ้าน

10,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

เพื่อป้องกันและแก้ไข นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
ปัญหาเสพติดในเด็ก ผักแว่น จานวน 56 คน และ
นักเรียนและเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านทดวงศ์

-

18,000
(อบต.ทัพราช)

-

เพื่อป้องกันและสกัดกั้น
1. อุดหนุนอาเภอตาพระยา
โครงการศูนย์ ศตส. อ.ตาพระยา การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

2. อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
รับผิดชอบของ กองร้อย อส.
อ. ตาพระยา

3. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
และเยาวชน ตาบลทัพราช

ประชาชน
ตาบลทัพราช
จานวน 17 หมู่บ้าน

สมบูรณ์ จานวน 26 คน

(KPI)

ได้รับ

รับผิดชอบ

-เพื่อป้องกันและ
สกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด
-เพื่อป้องกันและ
สกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้

สานักงาน
ปลัด ฯ

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้

สานักงาน
ปลัด ฯ

-การระบาดของ นักเรียนมีความรู้
ยาเสพติด ลด แความสามารถ
หลีกเลี่ยงจาก
น้อยลง

สานักงาน
ปลัด ฯ

ปัญหาเสพติด

สภ.ตาพระ
ยา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1. โครงการวันสาคัญทาง

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียมประเพณี
1. วันมาฆบูชา
ของไทย
2. วันวิสาขบูชา

เป้าหมาย
วัดและสานักสงฆ์ใน
เขตพื้นที่ตาบลทัพ
ราช

งบประมาณและที่มา
2558
2559
10,500
10,500
(อบต.ทัพราช)

-

2560

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชาชน
ทั่วไปจานวน
300 คน สืบ
สานประเพณี

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ประชาชนให้
ความสาคัญเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น

ส่วนการ
ศึกษาฯ
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ไทย

2. โครงการวันสาคัญทาง

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและถวายเทียน ขนบธรรมเนียมประเพณี
พรรษา ประจาปี 2558
ของไทย

3. โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม

วัดและสานักสงฆ์ใน
เขตพื้นที่ตาบลทัพ
ราช

48,500
(อบต.ทัพราช)

-

-

-วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และถวายเทียน
พรรษา

ประชาชนให้
ความสาคัญเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น

ส่วนการ
ศึกษาฯ

หมู่ 1-17

199,000

-

-

-หมู่ 1-17 สืบ
สานประเพณี
ไทย

ประเพณีท้องถิ่น

ส่วนการ

ได้รับการอนุรักษ์

ศึกษาฯ

-สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่น

ส่วนการ

ได้รับการอนุรักษ์

ศึกษาฯ

ประเพณี

(อบต.ทัพราช)

อันดีงามของท้องถิ่น

4. โครงการสืบสานประเพณีตัก

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม

บาตรเทโวโรหนะ ประจาปี2558 ประเพณี
ณ ปราสาทเขาโล้น

อันดีงามของท้องถิ่น

5. โครงการสืบสานประเพณีบญุ บั้ง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประชาชนในตาบล

254,000

ทัพราชและพื้นที่

(อบต.ทัพราช)

-

ใกล้เคียง
หมู่ 1-17

ไฟ ประจาปี 2558

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. อุดหนุนอาเภอตาพระยา

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

อาเภอตาพระยา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการจัดงานสืบสาน

-

50,000

-

-

(อบต.ทัพราช)

50,000

-

(อบต.ทัพราช)

วัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพา

-

ตลอดไป

ตลอดไป

-หมู่ 1-17 สืบสาน ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
ประเพณีไทย
การอนุรักษ์ตลอดไป

ส่วนการ

ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ตลอดไป

ส่วนการ

-สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น

ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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2558

2559

2560

(KPI)
-คณะกรรมการวัด
หนองติมโครงการ
อยู่ปริวาสกรรม
และปฏิบตั ิธรรม
-คณะกรรมการวัด
โคกกราดโครงการ
อยู่บริบริวาสกรรม
และปฏิบตั ิธรรม

ที่
รับผิดชอบ

7. อุดหนุนคณะกรรมการวัดหนอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ติมโครงการอยู่ปริวาสกรรมและ ได้ปฏิบัติธรรม

วัดหนองติม

70,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

8. อุดหนุนคณะกรรมการวัดโคก

วัดโคกกราด

30,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

ประชานชนในจังหวัด
สระแก้ว

25,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

-สืบสานประเพณี วัฒนธรรมประเพณี
จังหวัดสระแก้ว อันดีงามของจังหวัด
สระแก้วคงอยู่สืบไป

ประชาชนทั่วไป

-

100,000
(อบต.ทัพราช)

-

-เรียนรู้และ
มีพระพุทธรูปประจา ส่วนการ
ถ่ายทอด
จังหวัดเพื่อให้
ศึกษาฯ
ศิลปวัฒนธรรมและ ประชาชนเคารพบูชา
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ปฏิบัติธรรม ประจาปี 2558

กราดโครงการอยู่ปริวาสกรรม
และปฏิบตั ิธรรม ประจาปี2558

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ปฏิบัติธรรม

9. อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
จัดกิจกรรมการแสดงประกอบ วัฒนธรรมประเพณีอันดี
แสง สีเสียงและสื่อผสมงานสืบ งามของจังหวัดสระแก้ว

สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
ประจาปี2558
10 อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการ เพื่อจัดสร้างอุทยานพุทธ
. จัดสร้างอุทยานพุทธมณฑล
มณฑลสระแก้ว
สระแก้ว ประจาปี 2558

ประชาชนให้
ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติธรรมและมี
จิตใจดีงาม
ประชาชนให้
ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติธรรมและมี
จิตใจดีงาม

ส่วนการ
ศึกษาฯ
ส่วนการ
ศึกษาฯ
ส่วนการ
ศึกษาฯ

4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1. โครงการฝึกอบรมมารยาท
ไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อที่เยาวชนไทยให้
ความสาคัญการมารยาทไทย

นักเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลทัพราช
จานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
30,000
(อบต.ทัพราช)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-นักเรียน
จานวน 100

2560
น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องมารยาท
ในสถานการณ์ต่างๆ

ส่วนการ
ศึกษาฯ
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2. แผนงานยุทธศาสตร์สระแก้ว เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านนา
ประชนชน
20,000
เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี งบประมาณไปขับเคลื่อนตาม
ในตาบลทัพราช
(อบต.ทัพราช)
แผนยุ
ท
ธศาสตร์
จ
ง
ั
หวั
ด
สระแก้
ว
วิถีพอเพียง
4.3 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุง ฌาปนสถาน สถานที่สาคัญของท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
2560
1. โครงการปรับปรุงฌาปน เพื่อให้มีสถานที่ในการ
หมู่ 5,7,10,12
1,200,000
สถาน
2. โครงการปรับปรุง

ประกอบศาสนาพิธี
เพื่อบูรณะอนุสรณ์

(อบต.ทัพราช)
จานวน 1 แห่ง

-

อนุสรณ์สถานจารึก ร. 5 สถานจารึก ร. 5
ประจาปี 2558

-

-ประชาชนใน ประชาชนอยู่ดี
ตาบลทัพราช กินดี ตามวิถี
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
-ปรับปรุงปนสถาน มีสถานที่ในการ
จานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบศาสนพิธี

250,000

-บูรณะอนุสรณ์
(อบต.ทัพราช) สถานจารึก
จานวน 1 แห่ง

สถานจารึก ร.5 ได้รับ

2. โครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
เตาเผาขยะ
สภาพแวดล้อมที่ดี

อบต.ทัพราช

-

500,000
(อบต.ทัพราช)

-

-ตาเผาขยะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

การบูรณะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ /
ที่
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(KPI)
กิจกรรม
2558
2559
2560
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
490,000
-การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ประหยัดพลังงาน และ
เรียนรู้พลังงาน
ตาบลทัพราช
(อบต.ทัพราช) พลังงานตาบลทัพ
อนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี
ตาบลทัพราช
ราช
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า

สานักงาน
ปลัดฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีการประ
หยัดและอนุรักษ์
พลังงานอย่างถูกวิธีใช้
ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า
ชุมชนมีความสะอาด
และมีสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดฯ

ส่วนโยธา
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3. โครงการขุดบ่อทิ้ง

4.

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

ขยะพร้อมทางเข้า
บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3
โครงการกาจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่ง
แหล่งน้าสาธารณะ น้าทีส่ ะอาดไม่ตื้นเขิน
บ้านเหนือ หมู่ 4

กว้าง 60.00 ม.
ยาว 30.00 ม.
ลึก 3.00 ม
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
แหล่งน้าธรรมชาติ บ้าน
เหนือ หมู่ 4

-

-

-บ่อทิ้งขยะพร้อม
ทางเข้ายาว 30 ม.ที่
มาตรฐาน

ชุมชนมีความสะอาด
และมีสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้น

ส่วนโยธา

100,000
(อบต.ทัพราช)

-

-กาจัดวัชพืชแหล่งน้า
สาธารณะ

มีแหล่งน้าไว้ใช้อย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

177,000
(อบต.ทัพราช)

-

5.2 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการบารุงรักษา อนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
2560
1. โครงการวันสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีพื้นที่ป่าเพิ่ม
หมู่ 1-17
30,000
โลก
มากขึ้น
(อบต.ทัพราช)
ไม้ยืนต้น
80,000
2. โครงการธนาคารต้นไม้
เพื่อให้มีพื้นที่ป่าเพิ่ม
จ
านวน
1,000
ต้
น
(อบต.ทั
พ
ราช)
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
มากขึ้น
3. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า
ตาบลทัพราช

เพื่อให้มีพื้นที่ป่าเพิ่ม
มากขึ้นและป้องกัน
การทาลายป่า

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลทัพราช

30,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-การทาลายป่าลด
น้อยลง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ได้รับ
มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม สานักงาน
มากขึ้น
ปลัด ฯ

-ไม้ยืนต้น จานวน
1,000 ต้น

มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม สานักงาน
มากขึ้น
ปลัด ฯ
-ประชาชนในพื้นที่ มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม สานักงาน
ทัพราช
มากขึ้น
ปลัด ฯ

5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
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1. โครงการเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 1 คลอง 2
ถนน (ละเลิง,ห้วยลาสะ
โตน)

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมขน

20 กิโลเมตร

2. โครงการจักรยานแรลลี่
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ท่องเที่ยวในเชิง
ตาพระยา
อนุรักษ์

หมู่ 1 - 17

2558
-

2559
3,000,000

2560
-

(อบจ./งบพัฒนาจังหวัด)

-

150,000
(อบต.ทัพราช)

-

(KPI)
-แหล่ท่องเที่ยว
จานวน 2 แห่ง

รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และลด
รายจ่าย

-ประชาชนในเขตพื้นที่ การท่องเที่ยว
ตาบลทัพราช
เชิงอนุรักษ์ได้รับ
จานวน 200 คน
การส่งเสริม

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัด ฯ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ประสิทธิภาพการทางานของ ปฏิบัติงานของบุคลากร
บุคลากรท้องถิ่นและทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. โครงการฝึกอบรม อปพร.
หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน
ประจาปี 2558

เพื่อเพิ่มจานวน อปพร
และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ,
สมาชิกสภา ฯ ,
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
อปพร.ในเขตพื้นที่ตาบล
ทัพราช จานวน 291 คน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
-

400,000

-

(อบต.ทัพราช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-บุคลากรมีศักยภาพ บุคลากรในองค์กรมี
ศักยภาพในการ
ในการทางาน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัด ฯ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

1,216,300
(อบต.ทัพราช)

-

-

-อปพร.ในเขตพื้นที่
ตาบล ทัพราช
จานวน 285 คน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สานักงาน
ได้รับความรู้และมีความ ปลัด ฯ
พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
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6.2 แนวทางการพัฒนาให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. อุดหนุนอาเภอตาพระยา

เพื่อแสดงความ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชนมพรรษา ฯ และงานรัฐ พระมหากษัตริย์

พิธีต่าง ๆ
2. อุดหนุนอาเภอตาพระยา
โครงการเตรียมการรับเสด็จ

3. โครงการ”จัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี”
ประจาปี 2558

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4. โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิม

เพื่อเตรียมความพร้อมใน

ข้าราชการตามโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่

(อบต.ทัพราช)

อาเภอตาพระยา

100,000

-

-

(อบต.ทัพราช)

เพื่อถวายความจงรักภักดี ส่วนราชการ,ผู้นาท้องถิ่น,
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริ คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่,
และประชาชนทุกหมู่เหล่า
กิติพระบรมราชินีนาถ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
15,000
-

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

การรับเสด็จ

เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
5. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน เพื่อเชิดชูความสาเร็จของ
วัน อปพร. วันที่
อปพร. ให้ปรากฏแก่
22 มีนาคม 2558
ประชาชน
6. ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะ
เพื่อรับรองคณะข้าราชการ
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช” ประจาปี 2558

เป้าหมาย

เป้าหมาย
ส่วนราชการ,ผู้นาท้องถิ่น,
คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่,
และประชาชนทุกหมู่เหล่า
สมาชิก อปพร.
ในตาบลทัพราช
จานวน 284 นาย
คณะข้าราชการ
ทุกหมู่เหล่า

204,000

-

-

(อบต.ทัพราช)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
211,500
(อบต.ทัพราช)

-

-

10,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

100,000
(อบต.ทัพราช)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
-มีความพร้อม ใน
การรับเสด็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบันระมหา
กษัตริย์
อาเภอตาพระยา
มีความพร้อมในการรับ
เสด็จ

-แสดงความ
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัด ฯ
สานักงาน
ปลัด ฯ
สานักงาน
ปลัด ฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
-เพื่อเชิดชู ความ
สาเร็วของ อปพร.

ได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

สานักงาน
ปลัด ฯ

ประชาชนตระหนักถึงความ
เสียสละที่ อปพร.ปฏิบัติงาน
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

สานักงาน
ปลัด ฯ

-เลี้ยงรับรอง
ข้าราชการ

การบริหารงานในองค์กร
ดีขึ้น

สานักงาน
ปลัด ฯ
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7.

จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
สานักงานปลัดฯ
เครือ่ งใช้เพียงพอต่อการ
1. ชุดกู้ชีพ
ดาเนินงาน
2. ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบ
เปิดข้าง -เทท้าย 240แรงม้า
พร้อมติดตั้งชุดเครน ไฮดรอ
ลิค ชนิดพับหลังเก๋ง 12เมตร
ส่วนการศึกษาฯครุภัณฑ์
สานักงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่ จานวน .6 ศูนย์
ส่วนการคลัง
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพาพร้อมเครื่องพิมพ์
3. เก้าอี้พนักงาน
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อน
5. กล้องถ่ายรูป

จานวน 20 ชุด
จานวน 1 คัน

44,000
3,500,000

-

-

โครงการ / กิจกรรม

8. โครงการปรับปรุง
สานักงาน บ้านพัก และ
บริเวณสานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน

สานักงาน
ปลัด ฯ

ส่วน
การศึกษาฯ
จานวน 1 ชุด

638,000

จานวน 6 ตัว

66,000
55,000

ส่วนการคลัง

จานวน 1 ชุด
จานวน 6 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 1 ตัว

31,200
22,000
17,000
(อบต.ทัพราช)

งบประมาณและที่มา
ที่

-สานักงาน มี
อุปกรณ์ที่มี
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
จานวน 1 แห่ง

2558
200,000
(อบต.ทัพ
ราช)

2559
-

2560
-

-ให้เกิดความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา
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องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช
6.3 แนวทางการพัฒนาให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ
งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2558
2559
2560
1. อุดหนุนอาเภอตาพระ เพื่อให้ประชาชนและส่วน
องค์กรปกครอง
30,000
ราชการได้รบั การบริการด้าน
ยา
ส่วนท้องถิ่นในเขต (อบต.ทัพราช)
ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัด
โครงการศูนย์ข้อมูล
อาเภอ
จ้าง ได้สะดวกและรวดเร็ว
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ตาพระยา
ของ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. โครงการประชุม
เพื่อรับทราบปัญหา
หมู่ 1 - 17
100,000
ประชาคมการจัดทา
และความต้องการ
(อบต.ทัพราช)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ของประชาชนในพื้นที่
2559-2561)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-การบริการด้าน
ข่าวสารสะดวก
และร็วดเร็ว

-ประชาชนทั้ง
1-17 หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนและส่วน
ราชการได้รับการ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

สานักงาน
ปลัด ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่าง
แท้จริง

สานักงาน
ปลัด ฯ
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ส่วนที่ 6
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด (Indicators)
เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วย
เกณฑ์ที่สาคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
(Standard criteria)
(Indicators)
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
- ผลผลิต
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
- ผลลัพธ์

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

2. ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม

- การเข้าถึง
- การจัดสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน์
- ความเสมอภาค

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติ ที่เป็นคุณ/ไม่ใช่โทษ

3. ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ

- สมรรถนะของหน่วยงาน
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพการให้บริการ

- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

- พันธกิจต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
- การให้หลักประกันความเสี่ยง
- การยอมรับข้อผิดพลาด

- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

- การกาหนดประเด็นปัญหา
- ระดับการมีส่วนร่วม
- การรับฟังความคิดเห็น
- การปรึกษาหารือ
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข - การสารวจความต้องการ
ปัญหา
- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
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6. ความพึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

- ระดับความพึงพอใจ
- การยอมรับ/คัดค้าน

- สัดส่วนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่
พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ
การประเมิ น ผลโครงการ จ าเป็ น ต้ องมี เกณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วัดเพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ด้วยกัน คือ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็ น การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลของการด าเนิ น กิ จ กรรมกั บ เป้ าหมายที่ ก าหนดตามแผนการประเมิ น
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิ ต เที ยบกับ เป้ า หมายรวมในช่ วงเวลา เป็ น การดู สั ด ส่ ว นของผลผลิ ต (Output) ของ
โครงการว่าบรรลุ เป้ าหมายมากน้ อ ยเพี ย งใด อาทิ ความยาวของถนนที่ ส ร้างได้ จานวนแหล่ งน้ าขนาดเล็ ก เพื่ อ
การเกษตรสัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมมากมาย จึงจาเป็นต้องมี
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ดาเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก
กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะเวลาของ
โครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการซึ่ง
ครอบคลุมด้วยงบประมาณโครงการ ได้แก่งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันและแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนต่อวัน หรือคนต่อเดือน
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
ด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงานทรัพยากรที่
ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและระยะเวลาที่ใช้ไปในการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์
ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดต้นทุนการผลิต
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(2) ผลผลิตต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจาก จะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะ และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
ดาเนินโครงการ และจะเป็น แนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวนครัวเรือนที่ได้รับ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
แต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) การประหยั ด ทรั พ ยากรการจั ดการ เป็ นตั วชี้ วั ดความสามารถของโครงการในการประหยั ด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการ
ปฏิบั ติ ซึ่งส่ งผลต่อการลดค่าใช้จ่ ายของโครงการ การประหยัดพลังงานและค่าสาธารณู ปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิ ทธิผ ล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย
ส่ งผลต่อประชากรเป้ าหมายอย่ างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ ยนแปลงในเชิ งปริม าณและคุ ณ ภาพของประชากร
เป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดั บ การมีส่ วนร่ วม เป็ นตั ว ชี้วัดความส าเร็จโดยให้ ค วามส าคัญ กั บมิ ติก ารมี ส่ ว นร่ว ม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จมากน้อยเพียงไร
และโครงการจะปรับ ปรุงส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่ วนร่วมสามารถวัดจากจานวนประชากร
ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดั บ ความพึ ง พอใจ เป็ น เกณฑ์ วั ด ระดั บ การยอมรั บ โดยอาจพิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว นของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสิ่งแวดล้อมระยะสั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
(1) คุณ ภาพชี วิต เป็ น ตัว ชี้วัดผลกระทบต่อการพั ฒ นาหรือยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
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(2) ทั ศ นะคติ แ ละความเข้ า ใจ เป็ น ตั ว ชี้ วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่อ งทั ศนคติ และความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่ มเป้ าหมายที่ มี ต่ อโครงการ โดยสามารถวั ดระดั บ (Scale) ทั้ งเชิ งบวกและลบต่ อโครงการเองโดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการบริการและทัศนคติต่อผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม เป็ นตั วชี้ วัดผลกระทบ โดยให้ ความส าคั ญเรื่ องการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อน และหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของการใช้
ยานพาหนะโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมซื้อสิทธิขายเสียง การ
ลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ หรือ
สามารถแก้ไขตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบ
ค าถามด้ ว ยว่ า แนวทาง และกลยุ ท ธ์ ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ การแก้ ไขปั ญ หาที่ เป็ น จริ ง ได้ ห รื อ ไม่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่อง หรือประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความ
รุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็ น มาตรการทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว โดยสามารถดู ได้ จ ากมาตรการที่ ผู้ บ ริห ารโครงการน ามาใช้ ต ลอดช่ ว ง
ระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้ องการหรื อข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้ องการของ
ผู้ รั บบริ การในการแก้ ไขปั ญหาที่ ป ระสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรี ยน ข้ อร้ องทุ กข์ ให้ แก้ ไขปั ญ หาเพื่ อสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดาเนิน
โครงการ ซึ่ งเป็ น ตั ว ชี้ วัด ความสอดคล้ อ งในการดาเนิ น โครงการ และสนองตอบต่อ ความต้ อ งการของประชากร
เป้าหมาย
6. เกณฑ์ ค วามยั่ ง ยื น (Sustainability) เป็ น เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่ สื บ เนื่ อ งจากความสอดคล้ อ ง โดย
พิจ ารณาระดับ ความต่อเนื่ องของกิจ กรรมว่าจะสามารถดาเนิ นต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบ ประมาณจากภายนอก
โครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่
แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่ ร อดด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic Viability) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
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(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional Capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒ นาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงาน และบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่ง
ตัวเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบความสาเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ กล่ าวคื อ การเพิ่ ม กิจ กรรมโครงการ การเพิ่ มจานวนประชากรเป้ าหมาย การขยายก าลั งผลิ ตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่าย โครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาคและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7. เกณฑ์ ค วามเป็ น ธรรม (Equity) เป็ น เกณฑ์ ที่ มุ่ งให้ เกิ ดความเป็ น ธรรมในสั งคม (Social Equity)โดย
พิจารณาถึงผลลั พธ์ และผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลั กการว่าประชากรกลุ่ มเป้าหมายจะได้รับ
หลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยความสาคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม
อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่งให้กับผู้ว่างงาน
และผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่ องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็ นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒ นา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender Discrimination) หรือโดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่า
เทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี
(3) ความเป็ น ธรรมระหว่า งชนรุ่ น (Intergenerational Equity) เป็ น ตัว ชี้ วัดที่ เน้ น ความเป็ น
ธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบัน และชนรุ่นอนาคต (Future Generation) ซึ่งอาจเกี่ยวกับการจัดสรร และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบด้านสั งคม โดยคานึ งถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็ นผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นและการดาเนิ น
โครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็น
หลั ก ประกั น ว่ า การด าเนิ น โครงการจะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ผลกระทบด้ า นลบต่ อ สั ง คม หรื อ ชุ ม ชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ดาเนินโครงการ โดยเป็นการวัด และประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับผิดชอบและมี
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การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ
เสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ และผู้ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบ หรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชน และชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social Costs) ที่ต้องดาเนินโครงการ
(3) ผลกระทบด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้อ
อาทร ความร่วมมือ และความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ และตัวชี้วัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ
เพื่อวัดถึงความสาเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะโครงการ โดยก าหนดและวั ด ตั ว แปรเฉพาะเพื่ อ ประมวลเป็ น ตั ว ชี้ วั ด รวม (Composite
Indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป

