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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นั้น 

  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทัพราช  ได้ส่งค าร้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในหมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนภายในหมู่บ้าน

ได้รับความเสียหายอย่างมาก ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

หมู่บ้าน  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ประกอบกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลทัพราชมีนโยบายที่จะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จัดให้มีการก่อสร้าง 

และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ( ถนน ทางระบายน้ า และสะพาน )  ให้มีการก่อสร้างฝายขุดลอกคลองขุด

สระพัฒนาแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ( ไฟฟ้า ประปา ) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

และให้ประชาชนเข้ารับบริการด้านสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงเป็นหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ทัพราช  ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเป็นการพัฒนาให้ เป็นเมืองที่น่าอยู่

ทัดเทียมกับต าบลอ่ืน ยึดถือประโยชน์และความสุขของประชานในพ้ืนที่เป็นส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบล

ทัพราช  จึงขอเพ่ิมเติมโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 4 โครงการ รวม

งบประมาณ 2,089,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและ

การสาธารณสุข จ านวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 234,000 บาท และมีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงจาก

งบประมาณปี 2561 เป็นปีงบประมาณ 2560  จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,878,000 บาท เพ่ือเป็นการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทัพราช 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 

2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยที่ความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการด าเนินการทบทวน

เพ่ือปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท าทุก
ปี เป็นแผนพัฒนาที่น าแผนยุทศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลาย
แนวทาง และต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่
เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือจัดท าข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารเพ่ือให้เกิดรูปธรรม ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ในช่วง
ระยะเวลาปีแรกของแผน ฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ 
  2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะน าไปจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

  ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป คือ 
  1. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน  
  3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี 
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  4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปี 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 2. เพ่ือพัฒนาให้ต าบลทัพราชเป็นเมืองน่าอยู่ เจริญทัดเทียมกับต าบลอ่ืน 

 

 

 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช จัดท าร่างพัฒนาสาม
ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทัพราช 
 2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

 3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงต่อ

สภาเพ่ือพิจารณา 

 4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงพร้อม

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

******************************************************* 
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ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติ 

บัญชีสรปุ/รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ส่วนที่เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.1  แนวทางพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและ

บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ( ถนน ทางระบายน้ าและ

สะพาน ) 

     1.2  แนวทางพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างฝายขุดลอก

คลอง ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน 
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1 

 

1,592,000 

 

497,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1,592,000 

 

497,000 

รวม 4 2,089,000 - - - - 4 2,089,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

     3.3 แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับ

บริการด้านสังคมได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

 

 

1 

 

 

234,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

234,000 

รวม 1 234,000 - - - - 1 234,000 



 
 

รวมทั้งสิ้น 5 2,323,000 - - - - 5 2,323,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  แนวทางพัฒนาจดัให้มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ( ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี่วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไทย
ถาวร หมู่ที่ 5 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ าไม่ให้น้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 

492,000
(อบต.ทัพราช) 

- - ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 จุด 

การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่งทะเล  
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ชุมชนมี
สถานท่ีตากพืชผล
ทางการเกษตร
และด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

เทลานคอนกรตี
เสรมิเหล็กหนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ชุมชนมีลาน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานใช้ 
จ านวน 1 แห่ง 

ชุมชนมีลาน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14  
(จากบ้านนายบุญนาค สมัคคดี - 
บ้านนางเกษร โสภกูล) 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ าไม่ให้น้ า
ท่วมขัง 

ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 450 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

600,000
(อบต.ทัพราช) 

- - รางระบายน้ า ยาว 
450 เมตร 

การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

   



 
 

 

 

   1.2  แนวทางพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างฝายขุดลอกคลอง ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ าทีไ่ด้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี่วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1. โครงการขุดลอกคลองทดคึกฤทธ์ิ 
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคท า
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัว ์

กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 470 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.50 ม. 

497,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - คลองทดคึกฤทธ์ิ
จ านวน 1 แห่งที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 
ท าการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว ์

กองช่าง 

  

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

    3.3 แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสงัคมได้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี่วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน  
บ้านเจรญิสุข หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จ านวน 1 แห่ง 234,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - หอกระจายข่าว 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติ 

บัญชีสรปุ/รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 – 2562 )   

ส่วนที่เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) 

ส่วนที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

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

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แนวทางพฒันาจัดให้มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม ( ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน ) 
      1.3  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ( ไฟฟา้ 
ประปา ) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 
3 
 
2 

 
1,499,000 

 
379,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
3 
 
2 

 
1,499,000 

 
379,000 

รวม 5 1,878,000 - - - - 5 1,878,000 
รวมท้ังสิ้น 5 1,878,000 - - - - 5 1,878,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) ส่วนที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1  แนวทางพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ( ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี่วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตะลมุพุก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 175 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

499,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
175 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 221 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
221 ม. ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร  
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 
(คลองชลประทานฝั่งขวา) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,154 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.80 ม. 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
1,154 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความสะดวก
ในการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากขึ้น 

กองช่าง 

 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.3  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ( ไฟฟา้ ประปา ) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี่วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้น 
บ้านตะลมุพุก หมู่ที่ 2  

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

จ านวน 64 จุด 194,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 64 จุด 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้น 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

จ านวน 61 จุด 185,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 61 จุด 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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