ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลด้านกายภาพ
ที่ตั้ง
ตำบลทัพรำชเป็นตำบลที่แยกออกมำจำกตำบลตำพระยำ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ประชำชนส่วนใหญ่อพยพมำจำก
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรพบุรุษเดิมเป็นส่วนน้อยพูดภำษำเขมร มีที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตั้งอยู่เลขที่
99 หมู่ที่ 4 ถนนธนะวิถี ตำบลทัพรำช อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่ำงจำกอำเภอตำพระยำ ประมำณ 14
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 406.234ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 246,715.25 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง และมีภูเขำล้อมรอบเหมำะแก่กำรเพำะปลูก ส่วนพื้นที่รำบลุ่มเหมำะแก่กำรทำนำ
สภำพบ้ำนเรือนปลูกอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ
ลักษณะภูมิอำกำศ
อำกำศในเขตพื้นที่ตำบลทัพรำช มีอำกำศร้อนชื้น
ลักษณะดิน
ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรำยไม่อุ้มน้ำ บำงพื้นที่เป็นดินเหนียวและดินดำน
ลักษณะแหล่งน้ำ
ตำบลทัพรำชมีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติ เช่น คลอง หนอง ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น อำทิเช่น สระน้ำ
ขนำดใหญ่ ฝำย บำดำล ฯลฯ
แหล่งน้ำธรรมชำติ
 ลำห้วย/คลอง
จำนวน
14
สำย
 หนองน้ำ
จำนวน
21
แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้นและสำมำรถใช้งำนได้
 อ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง
จำนวน
1
แห่ง
 ฝำย
จำนวน
13
แห่ง
 บ่อบำดำล
จำนวน
17
แห่ง
 ประปำหมู่บ้ำน
จำนวน
22
แห่ง
 สระน้ำ
จำนวน
22
แห่ง
ลักษณะของไม้/ป่ำ
ป่ำส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตกำรปกครอง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ประกำศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2540 มีอำณำเขต
ทิศเหนือ
ติดกับ ตำบลลำนำงรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก
ติดกับ ตำบลทัพไทย อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ติดกับ ตำบลตำพระยำ อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก
ติดกับ ตำบลแซออร์ อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
มีหมู่บ้ำนในเขตรับผิดชอบจำนวน 17 หมู่บ้ำนดังนี้
1. บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
10. บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
2. บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2
11. บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11
3. บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
12. บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
4. บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4
13. บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
5. บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5
14. บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14
6. บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6
15. บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
7. บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
16. บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
8. บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
17. บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ที่ 17
9. บ้ำนหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
3. ข้อมูลด้านประชากร
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้ำนหนองติม
บ้ำนตะลุมพุก
บ้ำนหนองปรือ
บ้ำนเหนือ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร
บ้ำนเจริญสุข
บ้ำนโคกไพล
บ้ำนโคกกรำด
บ้ำนหนองผักแว่น
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
บ้ำนเนินขำม
บ้ำนคลองยำง
บ้ำนทุ่งทะเล
บ้ำนไพลงำม

จำนวน
ชำย
322
418
784
250
545
340
548
542
433
423
464
709
292
340

หญิง
365
416
842
261
578
337
486
539
417
467
426
684
289
316

รวม
687
834
1,626
511
1,123
677
1,034
1,081
850
890
890
1,393
581
656

จำนวน
ครัวเรือน
199
218
381
135
287
176
243
279
231
221
222
351
145
161
2

15
16
17

บ้ำนเขำวงศ์
บ้ำนหนองกก
บ้ำนไพรอนันต์
รวม

403
341
332
7,486

350
377
345
7,495

753
718
677
14,981

166
162
165
3,742

ข้อมูล ณ 31 สิงหำคม 2559
4. สภาพทางสังคม
กำรศึกษำ
1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปรือ
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเจริญสุข
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกไพล
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ไทยถำวร
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผักแว่น
6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
2) สถำนศึกษำในเขตพื้นที่ตำบลทัพรำช
1. โรงเรียนวัดหนองติม
2. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้ำนใหม่ไทยถำวร
3. โรงเรียนบ้ำนเจริญสุข
4. โรงเรียนบ้ำนโคกไพล(ขยำยโอกำส)
5. โรงเรียนบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
6. โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น(ขยำยโอกำส)
7. โรงเรียนทัพรำชวิทยำ(มัธยม)
3) สถำบันและองค์กรทำงศำสนำวัด / สำนักสงฆ์ 18 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดหนองติม
2. สำนักวิปัสสนำกรรมฐำนบ้ำนเหนือ
3. วัดบ้ำนใหม่ไทยถำวร
4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขำย้อยผำแดง
5. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ร. 5 ช่องตะโก
6. วัดเจริญสุข
7. ที่พักสงฆ์ปรำสำทเขำโล้น
8. วัดโคกไพล
9. ที่พักสงฆ์บ้ำนระเบิกขำม
10. วัดโคกกรำด
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11. ที่พักสงฆ์เขำน้อยแสงเทียน
12. วัดป่ำหนองผักแว่น
13. สำนักสงฆ์บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
14. สำนักสงฆ์ประชำสุขสันต์ (บ้ำนเนินขำม)
15. สำนักสงฆ์บ้ำนคลองยำง
16. สำนักสงฆ์วังรีทอง
17. สำนักสงฆ์ป่ำรัง
18. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์
สำธำรณสุข
1) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล หนองติม
2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล โคกไพล
3) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล หนองผักแว่น
อำชญำกรรม
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) สถำนีตำรวจชุมชนตำบลทัพรำช
จำนวน
1
2) ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน จำนวน
1
3) หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของตำบล
จำนวน
1
มวลชนจัดตั้ง
1) ลูกเสือชำวบ้ำน
2
รุ่น
414
2) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
3
รุ่น
285
กำรรวมกลุ่มของประชำกร
1. กลุ่มอำชีพ
จำนวน 33 กลุ่มประกอบด้วย
- กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้ำวหน้ำ
จำนวน
- กลุ่มเย็บจักร
จำนวน
- กลุ่มเลี้ยงโค
จำนวน
- กลุ่มปลูกพริก
จำนวน
- กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง
จำนวน
- กลุ่มธนำคำรหมู่บ้ำน
จำนวน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
จำนวน
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนำตนเอง
จำนวน
- กลุ่มเลี้ยงปลำ
จำนวน
- กลุ่มสตรีตำบลทัพรำช
จำนวน
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้และทอผ้ำ
จำนวน
- กลุ่มลดพลังงำนไฟฟ้ำ
จำนวน

แห่ง
ศูนย์
หน่วย
คน
คน

1
3
11
1
1
3
2
1
2
1
1
1

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
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- กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จำนวน
- กลุ่มศิลปหัตถกรรมตอไม้และรำกไม้ จำนวน
- กลุ่มส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร
จำนวน
- กลุ่มจัดซื้อปุ๋ยให้กู้ยืม
จำนวน
- กลุ่มกองทุนส่งเสริมอำชีพ
จำนวน
2. กลุ่มออมทรัพย์
จำนวน 17 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4
- กลุม่ ออมทรัพย์บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
- กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

1
1
1
1
1

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

5. ระบบบริการพื้นฐาน
กำรคมนำคม
เนื่องจำกตำบลทัพรำช อำเภอตำพระยำ เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่ำงจังหวัดสระแก้ว -บุรีรัมย์ จึงทำให้มี
เส้นทำงคมนำคมสะดวก สำมำรถเดินทำงได้โดย
 รถโดยสำรประจำทำงสำยบุรีรัมย์ -จันทบุรี วิ่งผ่ำนบ้ำนใหม่ไทยถำวร บ้ำนหนองปรือ และบ้ำน
เหนือ
 รถโดยสำรประจำทำงสำยมุกดำหำร-พัทยำ-ระยองวิ่งผ่ำนบ้ำนใหม่ไทยถำวรและบ้ำนโคกกรำด
 รถโดยสำรประจำทำง สำยนครรำชสีมำ-ตลำดโรงเกลือ วิ่งผ่ำนบ้ำนใหม่ไทยถำวรและ
บ้ำนโคกกรำด
ไฟฟ้ำ
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มีไฟฟ้ำใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำนร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
6. ระบบเศรษฐกิจ
รำษฎร ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ดังนี้
1. ทำนำ
83,641.47
ไร่
2,258
2. ทำไร่
17,020.75
ไร่
987
3. ทำสวน
333
ไร่
29
4. เลี้ยงสัตว์
8,654
ไร่
646
หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
 สถำนีบริกำรน้ำมันขนำดใหญ่
7
 สถำนีบริกำรน้ำมันขนำดเล็ก
12
 โรงสีข้ำว
52
 ร้ำนค้ำทั่วไป
130
 ร้ำนอำหำร
20
 ร้ำนซ่อมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
11
 ร้ำนรับซื้อข้ำว
5
 ร้ำนวัสดุก่อสร้ำง
1
กำรท่องเที่ยว
1. ละลุหนองผักแว่น , คลองยำง , เนินขำมและเขำวงศ์
2. อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ
3. อ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง
4. ปรำสำทเขำโล้น
5. ภำพแกะสลักหินเขำยักษ์
6. จำรึก ร.5
7. ละเลิงบ้ำนใหม่ไทยถำวร

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)
ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำน
จำนวน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้ำน
ชำย
หญิง

รวม

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จำนวน
ครัวเรือน

พื้นที่ (ไร่)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บ้ำนหนองติม
บ้ำนตะลุมพุก
บ้ำนหนองปรือ
บ้ำนเหนือ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร
บ้ำนเจริญสุข
บ้ำนโคกไพล
บ้ำนโคกกรำด
บ้ำนหนองผักแว่น
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
บ้ำนเนินขำม
บ้ำนคลองยำง
บ้ำนทุ่งทะเล
บ้ำนไพลงำม
บ้ำนเขำวงศ์
บ้ำนหนองกก
บ้ำนไพรอนันต์
รวม

322
418
784
250
545
340
548
542
433
423
464
709
292
340
403
341
332
7,486

365
416
842
261
578
337
486
539
417
467
426
684
289
316
350
377
345
7,495

687
834
1,626
511
1,123
677
1,034
1,081
850
890
890
1,393
581
656
753
718
677
14,981

199
218
381
135
287
176
243
279
231
221
222
351
145
161
166
162
165
3,742

8,767
6,800
4,300
9,000
8,000
5,200
7,875
2,900
5,116
5,200
5,200
2,000
4,000
2,202
2,800
2,549
73,142

ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
ทำนำ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้ำนหนองติม
บ้ำนตะลุมพุก
บ้ำนหนองปรือ
บ้ำนเหนือ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร
บ้ำนเจริญสุข
บ้ำนโคกไพล
บ้ำนโคกกรำด
บ้ำนหนองผักแว่น
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
บ้ำนเนินขำม

ในเขต
ชลประทำน
1,300
2,720
2,099
2,061
-

ทำสวน
นอกเขต
ชลประทำน
9,400
4,600
9,500
2,500
8,100
7,300
2,170
4,616
2,539
2,234
3,800

ทำไร่

ลำไย

มะนำว

มันสำปะหลัง

11
-

-

3,700
1,590
500
400
165
43
193
721
1,355
7

12 บ้ำนคลองยำง

1,000

2,193

20

ทำนำ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน

13
14
15
16
17

บ้ำนทุ่งทะเล
บ้ำนไพลงำม
บ้ำนเขำวงศ์
บ้ำนหนองกก
บ้ำนไพรอนันต์
รวม

ในเขต
ชลประทำน
2,000
1,000
12,240

ทำสวน

นอกเขต
ชลประทำน
1,000
1,100
1,325
1,300
600
64,277

1,795
ทำไร่

ลำไย

มะนำว

มันสำปะหลัง

30
61

3
3

1,000
53
800
1,300
300
13,915

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
ตำบลทัพรำชยังมีแหล่งน้ำธรรมชำติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้นยังไม่เพียงพอต่อกำรทำกำรเกษตร
ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค)
ตำบลทัพรำชยังขำดแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ หรือน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค ไม่ว่ำจะเป็น บ่อบำดำลสำธำรณะ บ่อน้ำ
ตื้น ประปำหมู่บ้ำน ระบบประปำ
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
กำรนับถือศำสนำ/ภำษำ
ประชำชนในตำบลทัพรำชส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ คริสต์ ภำษำที่ใช้ในตำบลทัพรำชมีอยู่ 4 ภำษำคือ
ภำษำไทย ภำษำไทยโครำช ภำษำลำวและภำษำเขมร
ประเพณีและงำนประจำปี
ประเพณี วัฒ นธรรมภำยในต ำบลทั พ รำช ได้ แก่ ประเพณี ตั กบำตรเทโวโรหนะ ณ ปรำสำทเขำโล้ น วั น
สงกรำนต์ วันผู้สูงอำยุ ฯลฯ
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำ
ทรัพยำกรน้ำในตำบลทัพรำชส่วนใหญ่จะเป็นคลองและหนองน้ำ
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
รายการ
2556
2557
2558
2559
รำยรับจริง
66,815,454.32 82,561,154.12 79,734,649.42 76,166,675.72
รำยจ่ำยจริง

58,242,709.93 75,899,313.85 74,222,507.23 70,567,333.34

แผนภูมิแสดงการบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี
90,000,000.00

40,000,000.00
30,000,000.00

76,166,675.72
70,567,333.34

50,000,000.00

82,561,154.12
75,899,313.85

60,000,000.00

66,815,454.32
58,242,709.93

70,000,000.00

79,734,649.42
74,222,507.23

80,000,000.00

รำยรับจริง
รำยจ่ำยจริง

20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2556
2557
2558
2559
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1.2 กำรประเมินผลกำรทำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
1.2.1 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
เปรียบเทียบจำนวนแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณที่อยู่ในแผนพัฒนำ ฯ กับแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณที่
ดำเนินกำรจริงในปีนั้น คิดเป็นร้อยละของแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณตำมสำขำกำรพัฒนำ แผนงำนหลัก
แผนงำนย่อย

ตารางเปรียบเทียบจ้านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนงานพัฒนาประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กับจ้านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด้าเนินการจริง
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตสังคมกำรศึกษำ
และกำรสำธำรณสุข
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
บุคลำกรและองค์กร
รวม

จ้านวนโครงการ
แผนประจำปี ดำเนินกำรจริง
17
15

ร้อยละ
88.24

จ้านวนงบประมาณ
แผนประจำปี ดำเนินกำรจริง
25,281,000
8,574,000

ร้อยละ
33.91

3

2

66.67

3,306,000

306,000

9.26

32

29

90.63

3,561,550

3,869,800

108.65

10

10

100

390,500

530,500

135.85

2

2

100

181,000

87,400

48.29

40

38

95

3,153,880

3,135,580

99.42

104

96

92.31

35,873,930

16,503,280

46

1.2.2 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ
กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพ
รำชสำมำรถตอบสนองปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจำกมีข้อจำกัดทำงด้ำนทรัพยำกรทั้งคนเงิน
วัสดุอุปกรณ์และกำรบริหำรจัดกำรจำกกำรประเมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำแล้วจะเห็นว่ำยังมีปัญหำควำมต้องกำร
อีกมำกที่จะต้องดำเนินกำรแก้ไข
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ตารางแสดงประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพจ้าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงำนเคหะและชุมชน
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
1.
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนตะลุมพุกหมู่ที่ 2
532,000
กองช่ำง
2.
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองปรือหมู่ที่ 3
428,000
กองช่ำง
3.
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4 901,000
กองช่ำง
4.
โครงกำรขุดลอกสระน้ำประปำหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ไทยถำวรหมู่ที่ 5
500,000
กองช่ำง
5.
โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำบำดำลแบบถังแชมเปญ บ้ำนเจริญสุข
700,000
กองช่ำง
หมู่ที่ 6
6.
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกไพลหมู่ที่ 7
660,000
กองช่ำง
7.
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนหนอง
691,000
กองช่ำง
ผักแว่น หมู่ที 9

ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
8.
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 456,000
กองช่ำง
9.
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำนเนินขำม
691,000
กองช่ำง
10.
11.

หมู่ที่ 11
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนไพลงำม

394,000
601,000

กองช่ำง
กองช่ำง

563,000
570,000
437,000

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

450,000

กองช่ำง

หมู่ที่ 14

12.
13.
14.
15.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนไพรอนันต์
หมู่ที่ 17
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี วิถีพอเพียงและส่งเสริมอำชีพเศรษฐกิจ
1.

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
300,000
กองสวัสดิกำร
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พอเพียงชุมชนตำบลทัพรำช

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเตล็ดเขตพัฒนำ
2.

สังคม

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
6,000
สำนักงำนปลัด

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
1.
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำประจำปี 2559
80,000
สำนักงำนปลัด
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำล 293,000
2.
สำนักงำนปลัด
3.
4.

สงกรำนต์ ประจำปี 2559
อุดหนุนอำเภอตำพระยำ โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจำปี 2559
อุดหนุนอำเภอตำพระยำ โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี 2559

แผนงำนกำรศึกษำ
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโรงเรียนทัพรำชวิทยำ โครงกำรสนับสนุนส่งนักเรียนแข่งขัน
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2558
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติมโครงกำรรอบรู้สู่ภำษำอำเซียน
อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้ำนใหม่ไทยถำวร โครงกำรค่ำยพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข โครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพลโครงกำรแข่งขันกีฬำ – กรีฑำ นักเรียนกลุ่ม
เครือข่ำยอำรยธรรมบูรพำต้ำนยำเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพลโครงกำรปรับปรุงแปลงสำธิตกำรเกษตร

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น โครงกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน

10,000

สำนักงำนปลัด

10,000

สำนักงำนปลัด

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
100,000
กองกำรศึกษำ ฯ
58,000
30,000

กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ

45,000
144,000

กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ

46,000
60,000

กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ
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12.
13.
14.

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ โครงกำรจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษำดูงำน
ค่ำของขวัญและเงินรำงวัล
โครงกำรจัดทำสื่อกำรสอนระดับปฐมวัย

แผนงำนสำธำรณสุข
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
15. อุดหนุนสำธำรณสุขมูลฐำนประจำหมู่บ้ำน ปี 2559

56,000

กองกำรศึกษำ ฯ

50,000
20,000

กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
255,000
สำนักงำนปลัด

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
16. โครงกำรพัฒนำศักยภำพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสำกลประจำปี 2559 250,000
กองสวัสดิกำร ฯ
17. โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุและประเพณีสงกรำนต์ประจำปี 2559
400,000
กองสวัสดิกำร ฯ
18. โครงกำรอำสำสมัครดูแลผู้สงู อำยุ ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้ประจำปี 2559
122,400
กองสวัสดิกำร ฯ
19. โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนกลุ่มเสี่ยงต้ำนภัยยำเสพติดตำบลทัพรำช
100,000
กองสวัสดิกำร ฯ
ประจำปี 2559

20.
21.
22.

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้
ตำบลทัพรำช
อุดหนุนคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนตำบลทัพรำช
อุดหนุนกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรองค์กรสตรีตำบลทัพรำช

100,000

กองสวัสดิกำร ฯ

50,000
20,000

กองสวัสดิกำร ฯ
กองสวัสดิกำร ฯ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
23. อุดหนุน ศตส.อำเภอตำพระยำ โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติดและสกัดกั้น 70,000
สำนักงำนปลัด

24.
25.

ยำเสพติดกำรลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมำยเข้ำ – ออก ตำมแนวชำยแดน
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระะแก้ว ปี 2559
อุดหนุนอำเภอตำพระยำ โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในพืน้ ที่
รับผิดชอบของกองร้อย อส. อำเภอตำพระยำ ประจำปี 2559
อุดหนุนศูนย์อำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดจังหวัดสระแก้ว

10,000

สำนักงำนปลัด

50,000

สำนักงำนปลัด
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โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
26. โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชน เยำวชน ต้ำนภัยยำเสพติดตำบลทัพรำช

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
238,400
กองกำรศึกษำ ฯ

ประจำปี 2559

แผนงำนงบกลำง
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
27. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
28. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำร
29. สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภำพ อบต.ทัพรำช

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
210,000
กองสวัสดิกำรฯ
192,000
กองสวัสดิกำรฯ
800,000
สำนักงำนปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
1.
อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำรจัดสร้ำงอุทยำนพุทธมณฑลสระแก้ว 100,000
กองกำรศึกษำ ฯ
ประจำปี 2559
2.
อุดหนุนสนง. ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระแก้วโครงกำร
25,000
กองกำรศึกษำ ฯ
จัดกิจกรรมกำรแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมงำนสืบสำน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพำ ประจำปี 2559
โครงกำรวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ (วันมำฆบูชำ)ประจำปี 2559
3.
5,500
กองกำรศึกษำ ฯ
โครงกำรวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ(วันวิสำขบูชำ) ประจำปี 2559
4.
5,500
กองกำรศึกษำ ฯ
โครงกำรวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ(วันอำสำฬหบูชำและถวำยเทียน
5.
39,000
กองกำรศึกษำ ฯ
6.
7.
8.
9.

ล้าดับที่

พรรษำ) ประจำปี 2559
โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
โครงกำรสืบสำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2559
โครงกำรงำนสืบสำนประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ หมู่ที่ 11 ประจำปี 2559
อุดหนุนอำเภอตำพระยำ โครงกำรแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นในงำนสืบสำน
วัฒนธรรมชำยแดนเบื้องบูรพำและงำนกำชำดจังหวัดสระแก้ว
ประจำปี 2559

โครงการ/กิจกรรม

54,000
147,000
100,000
50,000

กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ
กองกำรศึกษำ ฯ

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
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10.

อุดหนุนสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

4,500

กองกำรศึกษำ ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
1.
โครงกำรปั่นจักรยำนแรลลี่เพื่อสุขภำพ ประจำปี 2559
37,400
สำนักงำนปลัด
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
2.
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่ำตำบล
ทัพรำช
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัด
1.

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
50,000
สำนักงำนปลัด

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
30,000
สำนักงำนปลัด

จ้ำงของ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น เทศบำลและ อบต.

2.

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรท้องถิ่น
และทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

400,000

สำนักงำนปลัด

3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำรับรอง
ค่ำเลี้ยงรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำรำชินี
ประจำปี 2559
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช
ประจำปี 2559
อุ ด หนุ นอ ำเภ อตำพ ระยำ โครงกำรจั ด งำน พ ระรำชพิ ธี ต ำมมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบรมมหำจักรีวงศ์ อำเภอตำพระยำ
จัดซื้อโต๊ะทำงำนระดับ 1-2 จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,000 บำท
จัดซื้อเก้ำอี้พนักพิง จำนวน 50 ตัวๆ ละ 2,500 บำท

50,000
50,000
10,000
300,000
7,000

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

239,500

สำนักงำนปลัด

156,500

สำนักงำนปลัด

15,000

สำนักงำนปลัด

15,000
125,000

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

8.
9.
10.

11.
12.

15

13.
14.
15.

ล้าดับที่
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

จัดซื้อเก้ำอี้นวม จำนวน 50 ตัวๆ ละ 600 บำท
จัดซื้อเก้ำอี้พลำสติก จำนวน 100 ตัวๆ ละ 300 บำท
จัดซื้อชุดโซฟำ จำนวน 1ชุดๆ ละ 20,000 บำท

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องแสกน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 36,000 บำท
จัดซื้อโต๊ะพับหน้ำโฟเมก้ำขำว จำนวน 14 ตัวๆ ละ 1,500 บำท
จัดซื้อชุดโพเดียม จำนวน 2 ชุดๆ ละ 18,000 บำท
จัดซื้อประแจคอม้ำ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,680 บำท
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู จำนวน 1 คันๆ ละ 896,000 บำท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1
เครื่องๆ ละ 30,000 บำท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 4ตัวๆ ละ 3,000 บำท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2เครื่องๆ ละ 5,000 บำท
จัดซื้อสำยดับเพลิง ยำว 30 เมตร จำนวน 2เส้นๆ ละ 5,160 บำท
จัดซื้อสัญญำณไฟไซเรนรถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1ชุดๆ ละ 10,000 บำท
จัดซื้อเข็มขัดรัดและหมอนล็อคศรีษะจำนวน 1ชุดๆ ละ 4,200 บำท
จัดซื้อกระเป๋ำปฐมพยำบำลฉุกเฉิน จำนวน 1ใบๆ ละ 1,000 บำท
จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุดๆ ละ 90,000 บำท
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
จำนวน 1ชุดๆ ละ 31,900 บำท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บำท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บำท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
32. โครงกำรฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งและทบทวนประจำปี
2559
แผนงำนกำรศึกษำ
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
33. จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำน จำนวน 6 ตู้ๆ ละ 6,500 บำท

30,000
30,000
20,000

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
36,000
สำนักงำนปลัด
21,000
สำนักงำนปลัด
36,000
สำนักงำนปลัด
9,360
สำนักงำนปลัด
896,000
สำนักงำนปลัด
30,000

สำนักงำนปลัด

12,000
10,000
10,320
10,000
4,200
1,000
90,000
31,900

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

3,000
5,000

กองคลัง
กองคลัง

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
301,800
สำนักงำนปลัด

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
39,000
กองกำรศึกษำ ฯ
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34.

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 6 ตัวๆ ละ 5,000 บำท

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
35. จัดซื้อกล้องถ่ำยรูประบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล
จำนวน 1 ตัวๆ ละ 10,000 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
36. จัดซื้อกล้องถ่ำยรูประบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล
37.

จำนวน 1 ตัวๆ ละ 10,000 บำท
จัดซื้อล้อวัดระยะทำง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 10,000 บำท

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
38. โครงกำรประชุมประชำคมกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560-2562)

30,000

กองกำรศึกษำ ฯ

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
10,000
กองสวัสดิกำร
สังคม

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
10,000
กองช่ำง
10,000

กองช่ำง

งบประมาณ หน่วยด้าเนินการ
สำนักงำนปลัด

2. ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ
1. ผู้บริหำรท้องถิ่นกำหนดนโยบำยได้เองภำยใต้กรอบของกฎหมำย
2. ผู้บริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรงทำให้เข้ำใจปัญหำควำมเดือดร้อน
และควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง
3. มีรำยได้จำกกำรจัดเก็บรำยได้เป็นของตนเองทำให้คล่องตัวในกำรบริหำรงำน
4. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอและทันสมัย
5. สภำพของพื้นดินมีคุณภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตร
6. มีกลุ่มองค์กรภำคประชำชนที่เข้มแข็งและมีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
7. มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ละลุ อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ
8. มีเส้นทำงสำยหลักจำกภำคอีสำน สู่ภำคตะวันออก และสำมำรถเดินทำงได้โดยสะดวก
9. มีแนวโน้มได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจเพิ่มมำกขึ้นตำมพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ ฯ
10. แนวโน้มของรำยได้ที่ได้รับกำรจัดสรรและรำยได้ที่จัดเก็บเองขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพิ่มมำกขึ้น
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11. สำมำรถหำแรงงำนได้ง่ำยรำคำถูกจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
12. ประชำชนในตำบลมีกำรปลูกพืชและทำกำรเกษตรที่หลำกหลำย
13. ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีทำให้มีควำมสะดวกคล่องตัวและมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกขึ้น
14. ประชำชนมีควำมสำมัคคีกันดีมีควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองทำงควำมคิดน้อย
15. มีวัดสำนักสงฆ์และสถำนที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นสถำนที่ส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของประชำชน และ
เยำวชน
16. มีสถำนศึกษำอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงมัธยมปลำยและมีศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีควำม
พร้อมและมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
17. มีเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำงภำคอีสำนสู่ภำคตะวันออกที่สะดวก
18. มีแหล่งผลิตและจำหน่ำยสินค้ำ OTOP

2.2 ผลกระทบ
1. สภำพพื้นที่ของตำบลมีพื้นที่ขนำดใหญ่ทำให้กำรบริหำรงำนยังไม่ทั่วถึง
2. กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนยังไม่ทั่วถึงเนื่องจำกมีงบประมำณไม่เพียงพอ
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
3.1 ปัญหำอุปสรรค
1. กำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐยังไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวนำมำซึ่งปัญหำของโรคระบำดเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดนกไข้มำเลเรีย
3. ผลผลิตทำงเกษตรส่วนใหญ่มีรำคำตกต่ำ
4. มีกำรอพยพแรงงำนของกลุ่มคนวัยทำงำนเข้ำสู่เมืองเป็นจำนวนมำก เนื่องจำกไม่มีแหล่งงำนรองรับ
5. มีกำรโจรกรรมทรัพย์สินของประชำชนจำกแรงงำนต่ำงด้ำว
6. กำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนยังขำดกำรควบคุมด้ำนผังเมือง
7. มีกำรกระจำยยำเสพติดจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
3.2 แนวทำงแก้ไข
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้และขอรับกำรจัดสรรงบประมำณให้เพิ่มมำกขึ้น
2. ป้องกันกำรเกิดโรคระบำดทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงกำรเกิดโรคตำมช่วงฤดูกำล
3. ส่งเสริมอำชีพให้กับเกษตรกรในกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร
4. สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เป็นตำบลปลอดยำเสพติด
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนำแลว ดวยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำชำติ วำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง คือ
- กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
- มีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง

19

- ประเทศมีค วำมมั่น คงในเอกรำชและอธิป ไตย มี ส ถำบั น ชำติ ศำสนำ พระมหำกษั ต ริย์ ที่ เข้ มแข็งเป็ น
ศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน
- ระบบกำรเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ควำมอบอุ่น
- ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ ที่มั่นคงพอเพียง
กับกำรดำรงชีวิต มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง คือ
- ประเทศไทยที่ขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำร
พัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
- เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและ ภำยนอกประเทศ สร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรทำงธุรกิจ มีบทบำทสำคัญในระดับภูมิภำคและ ระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
- ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน คือ
- กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็ น กำรเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ไม่ใช้ ท รัพ ยำกรธรรมชำติเกิ น พอดี ไม่ ส ร้ำงมลภำวะต่ อ สิ่ งแวดล้ อมจนเกิ น
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
- กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ ประชำคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำค ส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำร พัฒนำตำมหลัก
ปรัช ญำเศรษฐกิจพอเพีย ง” น ำไปสู่ กำรพั ฒ นำให้ คนไทยมีควำมสุ ขและตอบสนองต่อกำรบรรลุ ซึ่ง ผลประโยชน์
แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว และสร้ำง ควำมสุขของคน
ไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็ นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ รัฐบำลจึงกำหนด
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
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1.1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำร เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม
1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
1.4 กำรพั ฒ นำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำง ประเทศทุ กระดั บ และรักษำดุล ยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศ มหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 กำรพั ฒ นำเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพกำรผนึ ก ก ำลั ง ป้ อ งกั น ประเทศ กำรรั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
1.6 กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำร จัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
1.7 กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการพัฒนา
2.1 กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
2.2 กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
2.3 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำน
และพัฒนำ SMEs สู่สำกล
2.4 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ
2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรวิจัย และพัฒนำ
2.6 กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
3.4 กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
3.5 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
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4. ยุทธศาสตรดาน การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
4.3 มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน
4.5 พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ
5.2 วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย
อย่ำงบูรณำกำร
5.3 กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
5.6 กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
6.2 กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
6.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ
6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
6.7 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
6.8 ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
หลักการส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้ำหมำยในระยะ 5 ปีที่จะ สำมำรถต่อยอด
ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีโดยมี หลักกำรสำคัญของแผนฯ
ดังนี้
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1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี”
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579”
5. ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว”
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที ่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง ทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ ฐำนกำรผลิต
และบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐำนรำกและ
สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำร เติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
1.5 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิง บูรณำกำรของ
ภำคีกำรพัฒนำ
1.6 เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำร พัฒนำยกระดับ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภำค
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทนำและ สร้ำงสรรค์ในด้ำน
กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก
2. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยร่วมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2.2 ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้
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2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีควำม
มั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่ม ควำมเชื่อมั่น
ของนำนำชำติต่อประเทศไทย
2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย อำนำจและมี
ส่วนร่วมจำกประชำชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 10 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่น เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ อารยธรรม
โบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง”
พันธกิจ
1) ปฏิบัติภำรกิจตำมที่กฎหมำยกำหนดให้บรรลุผลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน
2) พัฒนำกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพ เป็นแหล่งผลิตสินค้ำกำรเกษตร โดยกำรเพิ่มผลผลิต ทำงกำรเกษตร
กำรแปรรูป กำรพัฒนำคุณภำพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3) พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ ปลอดภัย อำนวยควำมสะดวก และสร้ำงรำยได้ให้แก่ ประชำชนในพื้นที่
4) พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในกำรรองรับกำรเป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษสระแก้ว
5) รั ก ษำควำมมั่ น คงและแก้ ไขปั ญ หำภั ย คุ ก คำมในพื้ น ที่ ช ำยแดนและเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ รวมทั้ งสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน
6) ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เป้าประสงค์
1) เป็นเมืองแห่งควำมสุข ประชำชนเป็นคนดี มีสุขภำพดี รำยได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
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2) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดียึดดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี และมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
4) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนสำกล
5) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภำพเป็นที่ต้ องกำรของตลำด ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
6) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
7) เป็นแหล่งกำรเรียนรู้เชิงประวัติศำสตร์ที่เชื่อมโยงอำรยธรรมโบรำณและกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
8) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมสะดวก สะอำด และปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มทำงเลือก ในกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
9) สร้ำงบรรยำกำศกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรประกอบกิจกำร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
10) พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
11) สร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย จำกภัยคุกคำมให้กับประชำชนในพื้นที่ชำยแดนและ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
12) มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน
13) คนและชุมชนมีจิตสำนึกในด้ำนควำมมั่นคง
14) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้ สำมำรถปรับตัว
ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์:
1. เป็นเมืองแห่งควำมสุข ประชำชนเป็นคนดี มีสุขภำพดี รำยได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดียึดดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี และมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของประชำชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันครอบครัวและชุมชน กำรประพฤติตนตำมหลักศำสนำ
3. มีอนำมัยสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะที่ดี รวมทั้งกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
4. ส่งเสริมอำชีพ รำยได้ กำรมีงำนทำและมีสวัสดิกำร
5. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้ และคุณภำพชีวิตดีขึ้น
6. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ ทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
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9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในกำรบริหำรและให้บริกำรประชำชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยำกจนที่มีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. กำหนด (ร้อยละ 50)
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย และกระบวนกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตรปลอดภั ย ให้ ได้ คุ ณ ภำพ
มำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์ :
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนสำกล
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำด ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ :
1. พัฒนำแหล่งน้ำ และระบบชลประทำน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีควำมอุดม สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
3. พัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มำตรฐำนสำกล
4. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเกษตร โดยกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำร ปรับปรุงคุณภำพ
ชนิด และรำคำของสินค้ำเกษตรให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
5. ยกระดับ มำตรฐำนกำรผลิ ตสิ นค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนสำกล ด้วยกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ เกษตรกรเพื่ อ
ปรับ ปรุงปั จ จั ยกำรผลิ ตให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพ เช่น กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์กำรจัดหำพันธุ์พื ช และสั ตว์ที่ ดี เพื่ อลดกำรใช้
สำรเคมี
6. ส่งเสริมระบบกำรปลูกพืชปศุสัตว์และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และ เกษตรผสมผสำน
7. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรอง GAP (ร้อยละ 60)
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 60
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้ มีควำมปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวย ควำมสะดวก
เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอำรยธรรมโบรำณ
เป้าประสงค์ :
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
2. เป็นแหล่งกำรเรียนรู้เชิงประวัติศำสตร์ที่เชื่อมโยงอำรยธรรมโบรำณและกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมสะดวก สะอำด และปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มทำงเลือก ในกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
กลยุทธ์:
1. พั ฒ นำสิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มำตรฐำน ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ในรำคำที่เหมำะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ำยภำคประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมด้ำนกำรท่องเที่ยวและสร้ำงเครือข่ำย เชื่อมโยงกำร
ท่องเที่ยว ทั้งในและต่ำงประเทศ
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3. พั ฒ นำศัก ยภำพแหล่ งท่ องเที่ ย วด้ว ยกำรฟื้ น ฟู แ ละจัด ระเบี ยบให้ คงสภำพกำรเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
สวยงำมและหลำกหลำยโดยเฉพำะด้ำนวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรท่องเที่ยว
5. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว
7. พัฒนำกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวให้หลำกหลำย เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรเชื่อมโยงกับอำรยธรรมโบรำณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 2)
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำ
เศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ พิเศษสระแก้ว
เป้าประสงค์ :
1. สร้ำงบรรยำกำศกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรประกอบกิจกำร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์:
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรลงทุน กำรจรำจร และกำรขนส่งสินค้ำในกำรเป็น เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ทั้งกำรก่อสร้ำงและขยำยช่องทำงถนนและระบบรำงเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้ำน
2. ส่งเสริมและสร้ำงบรรยำกำศในกำรค้ำ กำรลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบกำร นักลงทุน มำดำเนินกิจกำร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดน พิธีกำรศุลกำกร กำรตรวจคนเข้ำเมือง กำรสร้ำง คลังสินค้ำ และ
กำรอนุญำตให้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว โดยดำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภำพ
ลดขั้นตอน และทันเวลำ
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสุขภำพและกำรศึกษำ ผลิตและพัฒนำฝีมือแรงงำนของบุคลำกร ให้ตรงตำม
ตลำดแรงงำน
5. เตรี ย มกำรรองรับ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงในกำรด ำรงชี วิต กำรประกอบอำชีพ กำรอยู่อ ำศั ย กำรพั ฒ นำ
คุณภำพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พั ฒ นำระบบฐำนข้อมูล ด้ำนโครงสร้ำงพื้น ฐำน ผั งเมือง กำรค้ำ กำรลงทุน แรงงำน สำธำรณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)
7. เตรียมกำรรองรับกำรตั้งนิคมอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน (ร้อยละ 3)
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดชำยแดน
เป้าประสงค์ :
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1. สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยคุกคำมให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
2. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3. คนและชุมชนมีจิตสำนึกในด้ำนควำมมั่นคง
4. มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง
กลยุทธ์:
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยคุกคำมในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3. เสริมสร้ำงคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รู้ตระหนักในด้ำนควำมมั่นคง
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์สำมำรถใช้งำนได้ทันที และเชื่อมโยง
กับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ
ตั วชี้ วัด : จ ำนวนกำรแก้ไขปั ญ หำด้ำนควำมมั่นคงจำกภั ยคุกคำมต่ำงๆ อย่ำงน้อย 2 เรื่องจำก 14 เรื่อง
(จำนวน 2 เรื่อง)
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561 - 2564 หน่วยนับ 2 เรื่อง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์ “ การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1. การคมนาคมสะดวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบให้ได้มำตรฐำน เพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงข่ำยด้ำนโลจิสติกส์
2. ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพำน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงำม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดระบบผังเมืองรวม
4. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนอำนวยควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของระบบโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2. ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรสำธำรณสุข สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
2. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
3. สนับสนุนกำรดำเนินงำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม กำรพัฒนำสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ และพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ สตรี เด็ก เยำวชน ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
5. กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมเรียบร้อยในจังหวัด
6. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของหมู่บ้ำน
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่ยั่งยืน มีรำยได้มั่นคง
2. ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น สนับสนุนโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
3. ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของประชำชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
แนวทางพัฒนา
1. จัดหำแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค กำรปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนที่รำชกำร,สถำนที่ท่องเที่ยว,สนำมกีฬำ,
สถำนที่พักผ่อน สวนสำธำรณะ
2. ส่งเสริมให้มีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่สะดวกและเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำให้ทันสมัย
เพื่อยกระดับองค์ควำมรู้ให้ได้มำตรฐำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน พัฒนำระบบกำรศึกษำ ส่งเสริมและให้ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ พัฒนำ
บุคลำกรศึกษำ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
3. ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟูศำสนำและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบรำณสถำนที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรกีฬำให้เพียงพอ แก่เด็ก
และเยำวชน
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนเพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น รองรับกำรเป็นแหล่งพืชพลังงำน
ทดแทน
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2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรกำรแปรรูป กำรพัฒนำคุณภำพ กำรเกษตรปลอดสำรพิษ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร
3. ส่งเสริมให้มีตลำดกลำงในกำรจำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำธรรมชำติ/แหล่งน้ำชลประทำน ให้สำมำรถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
2. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ กำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม กำรจัดตั้งและ
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกป่ำ อนุรักษ์และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
แนวทางพัฒนา
1. กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ำยภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
2. กำรพัฒนำ ฟื้นฟูสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติให้เอื้อต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลำง
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
3. พัฒนำตลำดกำรค้ำตำมแนวชำยแดนไทย-กัมพูชำและตลำดโรงเกลือ ให้มีควำมสะอำด สะดวก ปลอดภัย
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
4. สนับสนุนกำรจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภำคอินโดจีน
5. สนับสนุนกำรค้ำให้เป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ของภูมิภำคอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5 การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรปฎิบัติงำน ควบคุมกำกับดูแล เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงำนบริหำรและควบคุมด้ำนงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
2. ส่งเสริมและพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร
เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีควำมทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
3. รณรงค์ให้เยำวชนและประชำชน ตื่นตัวถึงควำมสำคัญของระบบประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง กำรมีส่วนร่วมในกำรปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“บ้ำนเมืองน่ำอยู่ สู้ควำมยำกจน มำกล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
1. พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และสำธำรณูปกำร
2. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม คุณภำพชีวิตและงำนสวัสดิกำรสังคม
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
เพื่อก่อสร้ำงและบำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคมทั้งทำงบกทำงน้ำกำรวำงผังเมืองและกำรควบคุมอำคำร
ในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีสำธำรณูป โภคและสำธำรณูปกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้มีควำมสะดวก มี
มำตรฐำนและเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่
ตัวชี้วัด
1) จำนวนถนนทำงระบำยน้ำและสะพำนที่ได้รับกำรก่อสร้ำงและบำรุงรักษำ
2) จำนวนฝำยคลองสระแหล่งน้ำที่ก่อสร้ำงและได้มำตรฐำน
3) จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำ และประปำใช้ครบทุกครัวเรือน
4) จำนวนอำคำรสำธำรณประโยชน์ที่ได้รับกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
ค่าเป้าหมาย
ค่ำเป้ำหมำย
ประเภท
2561 2562 2563 2564
- ถนน
2
4
6
8
- สะพำน
1
1
2
2
- รำงระบำยน้ำ
2
3
5
6
- ฝำย
1
2
1
3
- ขุดลอกคลอง
2
1
2
3
- ไฟฟ้ำ
2
2
2
2
- ประปำ
2
3
2
2
- อำคำร
2
2
3
2
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้ำง และบำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคม (ถนน ทำงระบำยน้ำและสะพำน)
2) ก่อสร้ำงฝำยขุดลอกคลองขุดสระพัฒนำแหล่งน้ำให้ได้มำตรฐำน
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3) พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ ประปำ) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4) ก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรสำธำรณประโยชน์ในเขตตำบล
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) ก่อสร้ำง และบำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคม (ถนน ทำงระบำยน้ำและสะพำน) ปีละ 3 โครงกำร
2) ก่อสร้ำงฝำยขุดลอกคลองขุดสระพัฒนำแหล่งน้ำให้ได้มำตรฐำน ปีละ 2 โครงกำร
3) พัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ ประปำ) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ปีละ 20 โครงกำร
4) ก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรสำธำรณประโยชน์ในเขตตำบล ปีละ 2 โครงกำร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่ทั้งจำกกำรทำเกษตรและกำร
รวมกลุ่มอำชีพต่ำงๆเพื่อให้ประชำชนในตำบลสำมำรถพึ่งตนเองได้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ตัวชี้วัด
1)จำนวนกำรผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นและจำนวนต้นทุนในกำรผลิตลดลง
2)ประชำชนสำมำรถพึ่งตนเองได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีกำรบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำนและนำเทคโนโลยีมำผสมผสำนเป็นนวัตกรรมใหม่
ค่าเป้าหมาย
ค่ำเป้ำหมำย
ประเภท
2561 2562 2563 2564
- ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
2
2
2
2
- ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2
2
2
2
- ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
2
2
2
2
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของกลุ่มอำชีพต่ำงๆ และพัฒนำคุณภำพกำรผลิต
2) ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำร
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของกลุ่มอำชีพต่ำงๆ และพัฒนำคุณภำพกำรผลิต ปีละ 2 โครงกำร
2) ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 2 โครงกำร
3) ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำร ปีละ 2 โครงกำร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข
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เป้าประสงค์
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำระบบกำรศึกษำในพื้นที่ให้กับประชำชนได้เข้ำถึง
กำรศึกษำ มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนพัฒนำสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง
เด็กเยำวชนผู้สูงอำยุผู้ด้อยโอกำสและผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้ำถึงกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
ประชำชนมีสุขภำพที่ดีกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรพร้อมทั้งให้ประชำชน
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ด้วยกันอย่ำงสงบภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ตัวชี้วัด
1) คุณภำพชีวิตดีขึ้น
2) จำนวนสนำมกีฬำ และสถำนที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น ประชำชนมีสุขภำพที่ดี
3) ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน
4) ประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข
5) เยำวชนในพื้นที่ห่ำงไกลยำเสพติดปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรมลดลง
ค่าเป้าหมาย
ประเภท
- ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ฯ
- ก่อสร้ำงปรับปรุงลำนกีฬำ สนำมกีฬำ ฯ
- กำรรับบริกำรด้ำนสังคม
- ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2564
2
2
2
2
2

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำนันทนำกำรกิจกรรมสำหรับเด็กเยำวชน
และประชำชนทั่วไป
2) ก่อสร้ำงปรับปรุงลำนกีฬำ สนำมกีฬำ และปรับภูมิทัศน์ในที่สำธำรณะ
3) ให้ประชำชนเข้ำถึงกำรรับบริกำรด้ำนสังคมอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
4) ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำนันทนำกำรกิจกรรมสำหรับเด็กเยำวชน
และประชำชนทั่วไป ปีละ 2 โครงกำร
2) ก่อสร้ำงปรับปรุงลำนกีฬำ สนำมกีฬำ และปรับภูมิทัศน์ในที่สำธำรณะ ปีละ 2 โครงกำร
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3) ให้ประชำชนเข้ำถึงกำรรับบริกำรด้ำนสังคมอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ปีละ 2 โครงกำร
4) ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีละ 2 โครงกำร
5) มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน ปีละ 2 โครงกำร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนและเยำวชนเห็นควำมสำคัญในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม กำรทำนุบำรุง
พระพุทธศำสนำอนุรักษ์ภูมิปัญญำชำวบ้ำนของท้องถิ่นโดยกำรสำรวจข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ก่อสร้ำงและปรับปรุง
บูรณะโบรำณสถำนที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ตัวชี้วัด
1) กิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์มำกขึ้น
2) ประชำชนและเยำวชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีควำมเอื้ออำทรซึ่งกันและกันเพิ่มมำกขึ้น
3) จำนวนโบรำณสถำนที่ได้รับกำรบูรณะ
ค่าเป้าหมาย
ประเภท
- วันสำคัญทำงศำสนำ ประเพณี
- อบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
- กำรบูรณะโบรำณสถำน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563
5
5
5
2
2
2
2
2
2

2564
5
2
2

1) จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2) พัฒนำส่งเสริม อบรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยำวชนและประชำชน
3) ก่อสร้ำงและปรับปรุงฌำปนสถำน สถำนที่สำคัญของท้องถิ่น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ปีละ 5 โครงกำร
2) พัฒนำส่งเสริม อบรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยำวชนและประชำชน ปีละ 2 โครงกำร
3) ก่อสร้ำงและปรับปรุงฌำปนสถำน สถำนที่สำคัญของท้องถิ่น ปีละ 2 โครงกำร
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
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เป้าประสงค์
เพื่อจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำน อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืนและส่งเสริม
กำรปลูกป่ำไม้ในพื้นที่ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มีควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดย
เน้นให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ เกิดควำมหวงแหนและเห็นคุณค่ำของป่ำไม้ รวมทั้ง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลำนสืบต่อไป
ตัวชี้วัด
1) จำนวนศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำน จำนวนขยะมูลฝอยลดลง สภำพแวดล้อมดีขึ้น
2) จำนวนพื้นที่ป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติเพิ่มมำกขึ้น
3) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกำรปรับปรุงได้มำตรฐำน ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย
ประเภท
- ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพลังงำน
- กำรเพิ่มทรัพยำกรป่ำไม้
- กำรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2564
2
2
2

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำน กำรกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2) จัดให้มีกำรบำรุงรักษำอนุรักษ์กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
ให้ เป็นที่รู้จักของประชำชน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำน กำรกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีละ 2 โครงกำร
2) จัดให้มีกำรบำรุงรักษำอนุรักษ์กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ปีละ 2 โครงกำร
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
ให้ เป็นที่รู้จักของประชำชน ปีละ 2 โครงกำร
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนำบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำชให้มีประสิทธิภำพมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อพัฒนำองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริหำรองค์กรมีควำมทันสมัยมี
ระบบข้อมูลข่ำวสำรที่ตรวจสอบได้มีกำรพัฒนำในด้ำนกำรบริกำรประชำชนและกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำตำบล
ตัวชี้วัด
1) กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของบุคลำกรและประสิทธิภำพในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
2) ศักยภำพขององค์กรในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน และควำมต้องกำรของ
ประชำชน ได้อย่ำงรวดเร็ว
3) ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดทำแผนและร่วมกิจกรรมทุกๆ ด้ำนเพิ่มมำกขึ้น
ค่าเป้าหมาย
ประเภท
- กำรพัฒนำบุคลำกร
- กำรพัฒนำศักยภำพองค์กร

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563
2
2
2
2
2
2

2564
2
2

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) ให้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร
2) ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร
3) ให้มีกำรตรวจสอบองค์กรโดยประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) ให้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร ปีละ 2 โครงกำร
2) ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร ปีละ 2 โครงกำร
3) ให้มีกำรตรวจสอบองค์กรโดยประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ปีละ 2 โครงกำร
นโยบายของผู้บริหาร
1. ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริม สนับสนุน จัดหำและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่ประชำชนในพื้นที่ตำม
อำนำจหน้ำที่ เพื่อให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำทิเช่น
1.1 ด้ำนควำมพอเพียง กำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย จะดำเนินกำรตำมแนวพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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1.2 ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพหลักและอำชีพเสริม
1.3 ด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลผลิต
1.4 ด้ำนกำรหำแหล่งจำหน่ำยผลผลิต
1.5 ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ำและถนน
1.6 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
2. ด้านสังคม จะดูแล สนับสนุน และพัฒนำพื้นที่ให้มีควำมเข้มแข็งในสังคม ตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อควำม
เข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
2.1 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว
2.2 ด้ำนกำรศึกษำ และกีฬำ
2.3 ด้ำนปัญหำยำเสพติด
2.4 ด้ำนกำรสงเครำะห์เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
2.5 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.6 ด้ำนที่อยู่อำศัยสำหรับผู้ยำกไร้
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนำชุมชนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ สะดวกสบำยในกำรดำรงชีวิตประจำวัน
โดยจะดำเนินกำรดังนี้
3.1 ด้ำนกำรจัดหำน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภค บริโภค
3.2 ด้ำนกำรก่อสร้ำงถนนเพื่อลดภำวะฝุ่นละออง
3.3 ด้ำนกำรระบำยน้ำ
3.4 ด้ำนกำรสร้ำงสวนสำธำรณะชุมชน
3.5 ด้ำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง
4. ด้านสาธารณสุข จะทำให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดย
จะดำเนินกำรดังนี้
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนให้มีประสิทธิภำพทุก ๆ ด้ำน
4.2 สนับสนุนและบูรณำกำรกับสำธำรณสุขตำบลให้มีศักยภำพในกำรป้องกันโรคติดต่ออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชำชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกำยตำมสมควรและเหมำะสม
4.4 จัดหำและบูรณำกำรกับโรงพยำบำลตำพระยำด้ำนกำรบริกำรงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทำให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมมั่นใจในภัยธรรมชำติต่ำง ๆ
ที่อำจจะเกิดขึ้น โดยจะดำเนินกำรดังนี้
5.1 ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ อปพร. และหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย
5.2 ด้ำนกำรให้ควำมรู้เรื่องภัยธรรมชำติในด้ำนต่ำง ๆ
5.3 จัดซื้อและจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย
5.4 กำรอยู่เวรยำมในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชุมชน
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6. ด้านสิ่งแวดล้อม จะรักษำแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยจะดำเนินกำรดังนี้
6.1 กำรกำจัดขยะมูลฝอย
6.2 กำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6.3 กำรปรับปรุง ดูแล รักษำแหล่งน้ำธรรมชำติ
6.4 กำรก่อสร้ำงฌำปนสถำน
7. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวจะสืบทอด สืบค้น และรักษำขนบธรรมเนียมประเพณี
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ เพื่อให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและเพื่อกำรเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงำม โดยจะดำเนินกำรดังนี้
7.1 สนับสนุนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ประชำสัมพันธ์เชิญชวน จัดทำข้อมูลแนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยวและที่พัก (ละลุ , อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ , ปรำสำทเขำโล้น , อ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง)
7.2 พัฒนำเชื่อมโยงแหล่งธรรมชำติให้เป็นสำกล ครบวงจรและสำมำรถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นของที่ระลีกแก่นักท่องเที่ยว
7.4 พัฒนำส่งเสริมกำรก่อสร้ำงเส้นทำงสำยไหมของกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถสัญจรไป-มำได้
อย่ำงสะดวก
7.5 สนับสนุนให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร00ก่อสร้ำงสถำนที่พักตำกอำกำศในแหล่ง
ท่องเที่ยว (โฮมสเตย์ , บ้ำนพักชุมชน)
8. ด้านการบริหารจัดการ จะพัฒนำ ปรับปรุง บุคลำกร อำคำรที่ทำกำรเพื่อให้เกิดควำมสะดวก และ
รวดเร็ว แก่ผู้รับบริกำร โดยจะดำเนินกำรดังนี้
8.1 ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร
8.2 ปรับปรุงที่ทำกำรให้เป็นที่น่ำประทับใจของผู้มำติดต่อรำชกำร
8.3 สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลำกร
2.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เพื่อก่อสร้ำงและบำรุงรักษำ
เส้นทำงคมนำคมทั้งทำงบก
ทำงน้ ำกำรวำงผั งเมื องและ
กำรควบคุมอำคำรในท้องถิ่น
พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ใ ห้ มี
ส ำ ธ ำ ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
ส ำ ธ ำ ร ณู ป ก ำ ร ใน เข ต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้
มีควำมสะดวก มีม ำตรฐำน
แ ล ะ เพื่ อ บ ร ร เท ำ ค ว ำ ม
เดื อดร้อนของประชำชนใน

1) จำนวนถนนทำง
ระบำยน้ำและสะพำน
ที่ได้รับกำรก่อสร้ำง
และบำรุงรักษำ
2) จำนวนฝำยคลอง
สระแหล่งน้ำที่ก่อสร้ำง
และได้มำตรฐำน
3) จำนวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้ำ และประปำใช้
ครบทุกครัวเรือน
4) จำนวนอำคำร

1) ก่อสร้ำง และ
บำรุงรักษำเส้นทำง
คมนำคม (ถนน ทำง
ระบำยน้ำและสะพำน)
2) ก่อสร้ำงฝำยขุด
ลอกคลองขุดสระ
พัฒนำแหล่งน้ำให้ได้
มำตรฐำน
3) พัฒนำปรับปรุง
ระบบสำธำรณูปโภค
(ไฟฟ้ำ ประปำ) ให้

1) ก่อสร้ำง และ
บำรุงรักษำเส้นทำง
คมนำคม (ถนน ทำง
ระบำยน้ำและสะพำน)
ปีละ 3 โครงกำร
2) ก่อสร้ำงฝำยขุดลอก
คลองขุดสระพัฒนำแหล่ง
น้ำให้ได้มำตรฐำน ปีละ
2 โครงกำร
3) พัฒนำปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต สังคม กำรศึกษำ
และกำรสำธำรณสุข

พื้นที่

สำธำรณประโยชน์ที่ ครอบคลุมทุก
ได้รับกำรก่อสร้ำงและ ครัวเรือน
ปรับปรุง
4) ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงอำคำร
สำธำรณประโยชน์ใน
เขตตำบล

เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้
ให้กับประชำชนในพื้นที่ทั้ง
จำกกำรทำเกษตรและกำร
รวมกลุม่ อำชีพต่ำงๆเพื่อให้
ประชำชนในตำบลสำมำรถ
พึ่งตนเองได้ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว

1)จำนวนกำรผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นและ
จำนวนต้นทุนในกำร
ผลิตลดลง
2)ประชำชนสำมำรถ
พึ่งตนเองได้มีคณ
ุ ภำพ
ชีวิตที่ดีตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบผสมผสำนและนำ
เทคโนโลยีมำ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิต พัฒนำระบบ
กำรศึกษำในพื้นที่ให้กับ
ประชำชนได้เข้ำถึง
กำรศึกษำ มีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับวิถีของ
ชุมชนพัฒนำสู่กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
และทั่วถึง เด็กเยำวชน
ผู้สูงอำยุผู้ด้อยโอกำสและผู้
ติดเชื้อ HIV ให้เข้ำถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
ประชำชนมีสุขภำพที่ดีกำร
จัดสวัสดิกำรชุมชนโดยให้
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

ประปำ) ให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน ปีละ 20
โครงกำร
4) ก่อสร้ำงและปรับปรุง
อำคำรสำธำรณประโยชน์
ในเขตตำบล ปีละ 2
โครงกำร
1) ส่งเสริมกำร
1) ส่งเสริมกำรประกอบ
ประกอบอำชีพของ
อำชีพของกลุ่มอำชีพ
กลุ่มอำชีพต่ำงๆ และ ต่ำงๆ และพัฒนำ
พัฒนำคุณภำพกำร
คุณภำพกำรผลิต ปีละ 2
ผลิต
โครงกำร
2) ส่งเสริมกำร
2) ส่งเสริมกำรดำรงชีวิต
ดำรงชีวิตตำมปรัชญำ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง ปีละ 2
3) ส่งเสริมควำมรูด้ ้ำน โครงกำร
วิชำกำรเพิ่มผลผลิตลด 3) ส่งเสริมควำมรูด้ ้ำน
ต้นทุนกำรผลิตและ
วิชำกำรเพิ่มผลผลิตลด
กำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุนกำรผลิตและกำร
กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ผสมผสำนเป็น
นวัตกรรมใหม่
1) คุณภำพชีวิตดีขึ้น
2) จำนวนสนำมกีฬำ

1) ส่งเสริมสนับสนุน
ด้ำนกำรศึกษำ กำร

บริหำรจัดกำร ปีละ 2
โครงกำร
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำน
กำรศึกษำ กำรกีฬำ

และสถำนที่พักผ่อน

กีฬำนันทนำกำร

นันทนำกำรกิจกรรม

เพิ่มขึ้น ประชำชนมี

กิจกรรมสำหรับเด็ก

สำหรับเด็กเยำวชนและ

สุขภำพที่ดี

เยำวชนและประชำชน ประชำชนทั่วไป ปีละ 2

3) ประชำชนได้รับรู้
ข้อมูลข่ำวสำร และมี

ทั่วไป
2) ก่อสร้ำงปรับปรุง

โครงกำร
2) ก่อสร้ำงปรับปรุงลำน

ส่วนร่วมในกำรบริหำร ลำนกีฬำ สนำมกีฬำ

กีฬำ สนำมกีฬำ และ

จัดกำรชุมชน

และปรับภูมิทัศน์ในที่

ปรับภูมิทัศน์ในที่

4) ประชำชนในพื้นที่
ได้รับควำมปลอดภัย

สำธำรณะ
3) ให้ประชำชน

สำธำรณะ ปีละ 2
โครงกำร

ในชีวิตและทรัพย์สิน

เข้ำถึงกำรรับบริกำร

3) ให้ประชำชนเข้ำถึง

และอยู่ร่วมกันอย่ำง

ด้ำนสังคมอย่ำงทั่วถึง

กำรรับบริกำรด้ำนสังคม

สงบสุข

และมีคณ
ุ ภำพ

อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
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กำรบริหำรจัดกำรพร้อมทั้ง
ให้ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่ด้วยกันอย่ำง
สงบภำยใต้กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

5) เยำวชนในพื้นที่
ห่ำงไกลยำเสพติด
ปัญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรมลดลง

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
1) กิจกรรมวันสำคัญ
และเยำวชนเห็นควำมสำคัญ ทำงศำสนำประเพณี

4) ส่งเสริมกำรป้องกัน ปีละ 2 โครงกำร
และบรรเทำสำธำรณ

4) ส่งเสริมกำรป้องกัน

ภัยมีควำมปลอดภัยใน และบรรเทำสำธำรณภัยมี
ชีวิตและทรัพย์สิน

ควำมปลอดภัยในชีวิต

5) มีกำรป้องกันและ และทรัพย์สิน ปีละ 2
แก้ไขปัญหำยำเสพติด โครงกำร
ในชุมชน
5) มีกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
ชุมชน ปีละ 2 โครงกำร
1) จัดให้มีกิจกรรมวัน 1) จัดให้มีกิจกรรมวัน
สำคัญทำงศำสนำ
สำคัญทำงศำสนำ

ในเอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประเพณี และภูมิ

ประเพณี และภูมิปัญญำ

กำรทำนุบำรุง

ได้รับกำรอนุรักษ์มำก

ปัญญำท้องถิ่น

ท้องถิ่น ปีละ 5 โครงกำร

พระพุทธศำสนำอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำนของท้องถิ่น

ขึ้น
2) ประชำชนและ

2) พัฒนำส่งเสริม
อบรมให้ควำมรู้ด้ำน

2) พัฒนำส่งเสริม อบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม

โดยกำรสำรวจข้อมูลภูมิ

เยำวชนมีคุณธรรม

คุณธรรมจริยธรรม

จริยธรรมให้กับเยำวชน

ปัญญำท้องถิ่น ก่อสร้ำงและ จริยธรรมมีควำมเอื้อ

ให้กับเยำวชนและ

และประชำชน ปีละ 2

ปรับปรุงบูรณะโบรำณ

ประชำชน

โครงกำร

3) ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงฌำปนสถำน

3) ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงฌำปนสถำน
สถำนที่สำคัญของ
ท้องถิ่น ปีละ 2 โครงกำร

อำทรซึ่งกันและกัน

สถำนที่สำคัญของท้องถิ่นให้ เพิ่มมำกขึ้น
คงอยู่สืบไป
3) จำนวน
โบรำณสถำนทีไ่ ด้รับ
กำรบูรณะ
ยุทธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และกำรท่องเที่ยว

เพื่อจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้
ด้ำนพลังงำน อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้คงอยู่
อย่ำงยั่งยืนและส่งเสริมกำร
ปลูกป่ำไม้ในพื้นที่ให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์มีควำม
หลำกหลำยทำงธรรมชำติ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์โดยเน้นให้ประชำชน
เข้ำมีส่วนร่วมในกำรดูแล
รักษำ เกิดควำมหวงแหน
และเห็นคุณค่ำของป่ำไม้

สถำนที่สำคัญของ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1) จำนวนศูนย์กำร

1) ส่งเสริมและจัดตั้ง

1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์

เรียนรูด้ ้ำนพลังงำน
จำนวนขยะมูลฝอย

ศูนย์กำรเรียนรูด้ ้ำน
พลังงำน กำรกำจัด

กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำน
กำรกำจัดขยะมูลฝอยและ

ลดลง สภำพแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่ง

สิ่งปฏิกูล ปีละ 2 โครงกำร

ดีขึ้น

2) จัดให้มีกำรบำรุงรักษำ

ปฏิกูล

2) จำนวนพื้นที่ป่ำไม้ 2) จัดให้มีกำร
อนุรักษ์กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ
และทรัพยำกรธรรมชำติ บำรุงรักษำอนุรักษ์กำร ไม้กำรใช้ประโยชน์จำก
เพิ่มมำกขึ้น

เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้กำรใช้

ป่ำไม้และ

3) จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับกำร

ประโยชน์จำกป่ำไม้

ทรัพยำกรธรรมชำติ ปีละ

และ ทรัพยำกรธรรมชำติ 2 โครงกำร
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รวมทั้งทรัพยำกรธรรมชำติที่ ปรับปรุงได้มำตรฐำน
มีอยู่ไว้ให้ลูกหลำนสืบต่อไป ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มขึ้น

3) ส่งเสริม สนับสนุน

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มี

ให้มีกำรปรับปรุงและ

กำรปรับปรุงและพัฒนำ

พัฒนำเป็นแหล่ง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่

นิเวศน์ที่มีอยู่ ให้ เป็นที่

มีอยู่ให้ เป็นที่รู้จักของ รู้จักของประชำชน ปีละ
ประชำชน
2 โครงกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำน
บุคลำกรและองค์กร

เพื่อพัฒนำบุคลำกรใน

1) กำรเข้ำรับกำร

1) ให้มีกำรพัฒนำ

1) ให้มีกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ฝึกอบรมของบุคลำกร ประสิทธิภำพของ

ประสิทธิภำพของ

ทัพรำชให้มีประสิทธิภำพมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร

และประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนเพิ่มขึ้น

บุคลำกร
2) ให้มีกำรพัฒนำ

บุคลำกร ปีละ 2 โครงกำร
2) ให้มีกำรพัฒนำ

ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อพัฒนำ

2) ศักยภำพของ

ศักยภำพขององค์กร

ศักยภำพขององค์กร ปี

องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

องค์กรในกำรแก้ไข

3) ให้มีกำรตรวจสอบ ละ 2 โครงกำร

บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ

ปัญหำควำมเดือดร้อน องค์กรโดยประชำชน

3) ให้มีกำรตรวจสอบ

ผู้บริหำรองค์กรมีควำม
ทันสมัยมีระบบข้อมูล

และควำมต้องกำรของ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
ประชำชน ได้อย่ำง
กิจกรรมด้ำนต่ำงๆ

องค์กรโดยประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ข่ำวสำรที่ตรวจสอบได้มีกำร รวดเร็ว

ด้ำนต่ำงๆ ปีละ 2

พัฒนำในด้ำนกำรบริกำร

3) ประชำชนเข้ำมีส่วน

โครงกำร

ประชำชนและกำรเปิด
โอกำสให้ประชำชนมีส่วน

ร่วมในกำรตรวจสอบ
กำรจัดทำแผนและร่วม

ร่วมในกำรพัฒนำตำบล

กิจกรรมทุกๆ ด้ำนเพิ่ม
มำกขึน้

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ได้มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำในปัจจุบัน
และโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
41

1. มีแผนพัฒนำทีช่ ัดเจนและมีกำรบูรณำกำรจัดทำ
แผนกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอื่น
2. มีคำสั่งแบ่งงำนหรือกำรมอบอำนำจกำรบริหำรงำน
ตำมลำดับชั้น
3. ผู้บริหำรท้องถิ่นกำหนดนโยบำยได้เองภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย
4. มีข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในตำบล
5. สำมำรถกำหนดกรอบอัตรำกำลังได้เองตำมภำรกิจ
อำนำจหน้ำที่ และตำมสถำนะกำรคลัง
6. ผู้บริหำรและฝ่ำยนิตบิ ัญญัตมิ ำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนโดยตรงทำให้เข้ำใจปัญหำควำมเดือดร้อนและ
ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง
7. มีรำยได้จำกกำรจัดเก็บรำยได้เป็นของตนเองทำให้
คล่องตัวในกำรบริหำรงำน
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอและ
ทันสมัย
9. สภำพของพืน้ ดินมีคุณภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์เหมำะแก่
กำรทำกำรเกษตร
10. มีกลุ่มองค์กรภำคประชำชนที่เข้มแข็งและมีกำรทำงำน
อย่ำงเป็นระบบ
11. มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ละลุ อุทยำนแห่งชำติ
ตำพระยำ โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ
12. มีเส้นทำงสำยหลักจำกภำคอีสำน สู่ภำคตะวันออก
และสำมำรถเดินทำงได้โดยสะดวก

1. บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีกำรโอน
- ย้ำยบ่อยทำให้กำรทำงำนไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลำกรไม่เพียงพอ
2. พื้นที่ตำบลมีขนำดใหญ่ และมีงบประมำณจำกัด
ทำให้กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน
ไม่ทั่วถึง
3. บุคลำกรขำดควำมสนใจในข้อระเบียบและข้อ
กฎหมำยใหม่ๆทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ทันต่อ
เหตุกำรณ์
4. พื้นที่ขำดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคทำ
กำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
5. ปัญหำกำรหลบหนีเข้ำเมืองของแรงงำนต่ำงด้ำว
ทำให้เกิดปัญหำกำรลักขโมย ไม่มีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในกลุ่มเยำวชนใน
พื้นที่เป็นจำนวนมำก
7. เส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้
มำตรฐำน
8. เส้นทำงสำยหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้
รำษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหำยเป็นจำนวนมำก
9. ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรตกต่ำ
10.ขำดแคลนแรงงำนด้ำนกำรเกษตร
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โอกาส (Opportunity)
1. มีแนวโน้มได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจเพิ่มมำกขึ้นตำม
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ ฯ
2. แนวโน้มของรำยได้ที่ได้รับกำรจัดสรรและรำยได้ที่
จัดเก็บเองขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพิ่มมำกขึ้น
3. สำมำรถหำแรงงำนได้ง่ำยรำคำถูกจำกประเทศเพื่อน
บ้ำน
4. ประชำชนในตำบลมีกำรปลูกพืชและทำกำรเกษตรที่
หลำกหลำย
5. ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีทำให้มีควำมสะดวก
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกขึ้น
6. ประชำชนมีควำมสำมัคคีกันดีมีควำมขัดแย้งทำง
กำรเมืองทำงควำมคิดน้อย
7. มีวัดสำนักสงฆ์และสถำนที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็น
สถำนที่ส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของประชำชน
และเยำวชน
10. มีสถำนศึกษำอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึง
มัธยมปลำยและมีศูนย์กำรเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีควำม
พร้อมและมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
11. มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลครอบคลุมพื้นที่
อย่ำงเพียงพอรวมถึงมีชุดปฏิบัติกำรในกำร
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
12. มีเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำงภำคอีสำนสู่ภำค
ตะวันออกที่สะดวก
13. มีแหล่งผลิตและจำหน่ำยสินค้ำ OTOP
14. มีบ้ำนเช่ำ โฮมสเตย์ ไว้สำหรับบริกำรนักท่องเที่ยว

ข้อจ้ากัด/อุปสรรค (Threat)
1. กำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐยังไม่เพียงพอต่อ
กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวนำมำซึ่งปัญหำของโรค
ระบำดเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดนกไข้มำเลเรีย
3. น้ำมันมีรำคำแพงอย่ำงต่อเนื่อง
4. ผลผลิตทำงเกษตรส่วนใหญ่มีรำคำตกต่ำ
5. มีกำรอพยพแรงงำนของกลุ่มคนวัยทำงำนเข้ำสู่
เมืองเป็นจำนวนมำก เนื่องจำกไม่มีแหล่งงำนรองรับ
6. มีกำรโจรกรรมทรัพย์สินของประชำชนจำก
แรงงำนต่ำงด้ำว
7. กำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนยังขำดกำรควบคุมด้ำน
ผังเมือง
8. มีกำรกระจำยยำเสพติดจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
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แบบ ยท. 01
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ด้ำนควำมมั่นคง

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน

ยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศสูค่ วำมมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 10
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
เพื่อกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง
ยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 7
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
และระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 9
กำรพัฒนำภำค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงเพื่อกำรพัฒนำ
พื้นที่จังหวัดชำยแดน

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำม
เสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันทำง
สังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลด
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ด้ำนกำรสร้ำง

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับปรุง
ปัจจัยและกระบวนกำรผลิต
สินค้ำเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภำพมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ
กำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
และสภำพแวดล้อมของ
ประชำชนให้สำมำรถปรับตัว
ประกอบอำชีพและมี
สภำพแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
และสภำพแวดล้อมของ
ประชำชนให้สำมำรถปรับตัว
ประกอบอำชีพและมี
สภำพแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มี

ยุทธศาสตร์ในเขต
จังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
และกำรค้ำชำยแดน

ยุทธศาสตร์ อปท.

แผนงาน

-

-

ผลผลติ/
โครงการ
-

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
พัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
พัฒนำด้ำนบริกำร
พื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำร
พัฒนำด้ำนกำรเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
และกำรค้ำชำยแดน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ

1. แผนงำนเคหะและชุมชน
2. แผนงำนกำรเกษตร
3. แผนงำนสังคมสงเครำะห์
4. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง

256
12
18
4

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
พัฒนำด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและ
กระจำยรำยได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรมและ
กำรกีฬำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำด้ำนควำม
ปลอดภัยและคุณภำพ
ชีวิต

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม
กำรศึกษำและกำรสำ
ธำรณสข

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
2. แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน
3. แผนงำนกำรศึกษำ
4. แผนงำนสำธำรณสุข
5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์
6. แผนงำนเคหะและชุมชน
7. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน
8. แผนงำนงบกลำง

4
20

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำร
พัฒนำด้ำนกำรจัดกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำ
ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมและ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม
กำรศึกษำและกำรสำ
ธำรณสข

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
2. แผนงำนกำรรักษำควำม

156
8
48
54
28
4

26
4
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กำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและ
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร
ภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 6
กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ
กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิ
บำลในสังคมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 8
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

ควำมปลอดภัยและปรับปรุง
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้
เอื้อต่อกำรเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและ
เชื่อมโยงอำรยธรรมโบรำณ
ยุทธศำสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริม
กำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำ
เศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเทีย่ ว

สงบภำยใน
3. แผนงำนสังคมสงเครำะห์
4. แผนงำนเคหะและชุมชน
5. แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำร
พัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรและองค์กร

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
2. แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน
3. แผนงำนกำรศึกษำ
4. แผนงำนสังคมสงเครำะห์
5. แผนงำนเคหะและชุมชน
6. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

24
8
53

48
4
8
8
16
8

45

แบบ ยท. 02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
วิสัยทัศน์

ยุทธศำสตร์

ด้ำนโครง
สร้ำงพื้นฐำน

เป้ำประสงค์

ประเภท

ค่ำ
เป้ำหมำย

- ถนน
- สะพำน
- รำง
ระบำยน้ำ
- ฝำย
- ขุดลอก
คลอง
- ไฟฟ้ำ
- ประปำ
- อำคำร

"บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

ด้ำนเศรษฐกิจ

เพื่อก่อสร้ำงและบำรุงรักษำ
เส้นทำงคมนำคมทั้งทำงบก
และทำงน้ำ

61
2
1

ค่ำเป้ำหมำย
62
63
4
6
1
2

64
8
2

2

3

5

6

1

2

1

3

2

1

2

3

2
2
2

2
3
2

2
2
3

2
2
2

ประเภท
- ประกอบ
อำชีพ
- กำร
ดำรงชีวิต
ตำมแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
- ด้ำน
วิชำกำร

กลยุทธ์

ก่อสร้ำงและบำรุงรักษำ
เส้นทำงคมนำคมทั้งทำงบก
และทำงน้ำ

แผนงำน

แผนงำน
บริหำร

แผนงำน
กำรรักษำ

ด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม กำรศึกษำ
และกำรสำธำรณสุข

เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรทำกำรเกษตร

61
2

2

2

ค่ำเป้ำหมำย
62 63
2

2

2

2

2

2

64
2

2

2

ประเภท
- ด้ำน
กำรศึกษำ
- ก่อสร้ำง
ปรับปรุง
- ด้ำน
สังคม
- กำร
บรรเทำสำ
ธำรณภัย
-ปัญหำยำ
เสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรทำ
กำรเกษตร

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณ

ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิต
พัฒนำระบบกำรศึกษำ กำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข

61
2

ค่ำเป้ำหมำย
62
63
2

2

64
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ส่งเสริมคุณภำพชีวิต พัฒนำ
ระบบกำรศึกษำ กำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณสุข

แผนงำน
สังคม

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง
พระพุทธศำสนำ ภูมปิ ัญญำ
ชำวบ้ำน
ประเภท
- วัน
สำคัญ
ทำง
ศำสนำ
- อบรม
ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรร
ม
- กำร
บูรณะ
โบรำณส
ถำน

61
5

ค่ำเป้ำหมำย
62
63
5

5

64
5

2

2

2

2

2

2

2

2

ส่งเสริมทำนุบำรุง
พระพุทธศำสนำ ภูมปิ ัญญำ
ชำวบ้ำน

แผนงำน
เคหะชุมชน

แผนงำน
สร้ำงควำม

ด้ำนบุคลำกร
และองค์กร

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเภท
- ด้ำน
พลังงำน
- กำรเพิ่ม
ทรัพยำกร
ป่ำไม้
- กำร
ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว

61

ค่ำเป้ำหมำย
62
63

เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
ประเภท

64

2

2

2

2

- กำรพัฒนำ
บุคลำกร

2

2

2

2

- กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
องค์กร

2

2

2

ค่ำเป้ำหมำย
62
63

64

2

2

2

2

2

2

2

2

2

อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงำน
กำรศำสนำ

61

แผนงำน
กำรเกษตร

พัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

แผนงำนงบ
กลำง

แบบ ผ. 01
แบบ ยท. 03

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับปรุง
ปัจจัยและกระบวนกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพิม่
ประสิทธิภำพระบบ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำร
ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน
พัฒนำเศรษฐกิจ กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพือ่
รองรับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

พัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำง
บริกำรพืน้ ฐำน
พืน้ ฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเที่ยวและกำรค้ำ
ชำยแดน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

เพื่อก่อสร้ำงและ
บำรุงรักษำเส้นทำง
คมนำคมทั้งทำงบก
และทำงน้ำ

1) จำนวนถนนทำง
ระบำยน้ำและสะพำนที่
ได้รับกำรก่อสร้ำงและ
บำรุงรักษำ
2) จำนวนฝำยคลอง
สระแหล่งน้ำทีก่ ่อสร้ำง
และได้มำตรฐำน
3) จำนวนครัวเรือนทีม่ ี
ไฟฟ้ำ และประปำใช้
ครบทุกครัวเรือน
4) จำนวนอำคำร
สำธำรณประโยชน์ที่
ได้รับกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุง

14

18

23

28

ร้อยละ 20.75

ก่อสร้ำงและ
บำรุงรักษำเส้นทำง
คมนำคมทั้งทำง
บกและทำงน้ำ

83

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมสนับสนุน
กำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรทำ
กำรเกษตร

1)จำนวนกำรผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นและ
จำนวนต้นทุนในกำร
ผลิตลดลง
2)ประชำชนสำมำรถ
พึ่งตนเองได้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดตี ำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบผสมผสำนและนำ
เทคโนโลยีมำผสมผสำน
เป็นนวัตกรรมใหม่

6

6

6

6

ร้อยละ 6

ส่งเสริมสนับสนุน
กำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรทำ
กำรเกษตร

24

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

หน่วย
สนับสนุน
-

สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

กองช่ำง
กอง
สวัสดิกำร
สังคม

47

แบบ ผ. 01

แบบ ยท. 03
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรูแ้ ละสภำพแวดล้อม
ของประชำชนให้สำมำรถ
ปรับตัว ประกอบอำชีพ
และมีสภำพแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำน
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกระจำยรำยได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม
และกำรกีฬำ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต
สังคม
กำรศึกษำ ฯ

เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต พัฒนำระบบ
กำรศึกษำ กำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณสุข

ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ
1) คุณภำพชีวิตดีขนึ้
2) จำนวนสนำมกีฬำ
และสถำนที่พกั ผ่อน
เพิ่มขึน้ ประชำชนมี
สุขภำพที่ดี
3) ประชำชนได้รับรู้

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

10

10

10

10

ร้อยละ 7.50

กลยุทธ์

ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต พัฒนำระบบ
กำรศึกษำ กำร
เข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุข

ผลผลิต/
โครงการ
40

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

หน่วย
สนับสนุน
-

กองช่ำง
กอง
กำรศึกษำ ฯ

ข้อมูลข่ำวสำร และมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรชุมชน

กอง
สวัสดิกำร
สังคม

4) ประชำชนในพื้นที่
ได้รับควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ และ
อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข
5) เยำวชนในพื้นที่
ห่ำงไกลยำเสพติด
ปัญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรมลดลง
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มี
ควำมปลอดภัยและ

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปะ

เพื่อส่งเสริมทำนุ
บำรุง
พระพุทธศำสนำ ภูมิ

1) กิจกรรมวันสำคัญ
ทำงศำสนำประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิน่

9

9

9

9

ร้อยละ 6.75

ส่งเสริมทำนุบำรุง
พระพุทธศำสนำ
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน

36

กองช่ำง

-

กอง

48

แบบ ผ. 01
ปรับปรุงสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
กำรเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศและเชื่อมโยงอำรย
ธรรมโบรำณ

วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

ปัญญำชำวบ้ำน

ได้รับกำรอนุรักษ์มำก

กำรศึกษำ ฯ

ขึ้น
2) ประชำชนและ
เยำวชนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมมีควำมเอื้อ
อำทรซึ่งกันและกันเพิ่ม
มำกขึน้

แบบ ยท. 03
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 3
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มี
ควำมปลอดภัยและ
ปรับปรุงสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
กำรเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศและเชื่อมโยงอำรย
ธรรมโบรำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ

2561

2562

2563

2564

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

3) จำนวนโบรำณสถำนที่

9

9

9

9

ร้อยละ 6.75

6

6

6

6

ร้อยละ 6

ได้รับกำรบูรณะ
ยุทธศำสตร์ที่
5 กำรพัฒนำ
ด้ำน
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

1) จำนวนศูนย์กำรเรียนรู้
ด้ำนพลังงำน จำนวนขยะ
มูลฝอยลดลง
สภำพแวดล้อมดีขนึ้
2) จำนวนพืน้ ที่ป่ำไม้และ
ทรัพยำกรธรรมชำติเพิม่

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ
36

ส่งเสริมทำนุบำรุง
พระพุทธศำสนำ
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม

24

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
กอง
กำรศึกษำ ฯ
สำนักงำน
ปลัด ฯ

หน่วย
สนับสนุน
-

-

กองช่ำง
กอง
สวัสดิกำร
สังคม

มำกขึน้
3) จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับกำรปรับปรุงได้
มำตรฐำน ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึน้
ยุทธศำสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร

ยุทธศำสตร์ที่
6 กำรพัฒนำ

เพื่อพัฒนำบุคลำกร 1) กำรเข้ำรับกำร

4

4

4

4

ร้อยละ 4

พัฒนำบุคลำกรให้

16

สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

49

แบบ ผ. 01
โครงสร้ำงพื้นฐำน กำร
ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน
พัฒนำเศรษฐกิจ กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว

ด้ำนบุคลำกร
และองค์กร

ให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน

ฝึกอบรมของบุคลำกรและ

มีประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน

ประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนเพิ่มขึน้
2) ศักยภำพขององค์กรใน

กองคลัง
กองช่ำง

กำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อน และควำม
ต้องกำรของ ประชำชน

กอง
กำรศึกษำ ฯ
กอง
สวัสดิกำร
สังคม

ได้อย่ำงรวดเร็ว
3) ประชำชนเข้ำมีสว่ นร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรจัดทำ
แผนและร่วมกิจกรรมทุกๆ
ด้ำนเพิม่ มำกขึน้

ส่วนที่ 4
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

ด้าน
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม

แผนงาน
แผนงำนเคหะและชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
กองช่ำง
-

แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ

แผนงำนกำรเกษตร

กองช่ำง
กองสวัสดิกำรสังคม
สำนักงำนปลัด,กอง
สวัสดิกำรสังคม
สำนักงำนปลัด

-
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม
กำรศึกษำ ฯ

ด้ำนบริหำรทั่วไป
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม
ด้ำนบริหำรทั่วไป
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม

ที่

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและองค์กร

ด้าน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
ด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม

แบบ ผ. 01
-

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนงบกลำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ ฯ
กองสวัสดิกำรสังคม

แผนงาน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
สำนักงำนปลัด,กองคลัง
สำนักงำนปลัด
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ ฯ
กองสวัสดิกำรสังคม

-

สำนักงำนปลัด
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ ฯ

-

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
กองช่ำง
กองสวัสดิกำรสังคม

-
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แบบ ผ. 01
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม

6 ยุทธศาสตร์

3 ด้าน

10 แผนงาน

กองสวัสดิกำรสังคม
5 กอง

-

แบบ ผ. 07
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
รวม

องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จ้านวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จ้านวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

48
48

109,504,000
109,504,000

68
68

100,204,000
100,204,000

74
74

180,158,000
180,158,000

60
60

175,191,000
175,191,000

250
250

565,057,000
565,057,000

1
1
4
1
7

1,500,000
50,000
2,040,000
6,000
3,596,000

1
3
5
1
10

3,000,000
3,300,000
2,340,000
6,000
8,646,000

2
2
4
1
9

6,800,000
1,300,000
2,040,000
6,000
10,146,000

2
6
4
1
13

3,700,000
1,850,000
2,040,000
6,000
7,596,000

6
12
18
4
39

15,000,000
6,500,000
8,460,000
24,000
29,984,000

1
5
39
2
12
7
7

89,900
115,000
14,833,140
505,000
22,790,800
19,120,000
646,400

1
5
39
2
12
13
7

89,900
115,000
14,833,140
505,000
22,790,800
22,270,000
646,400

1
5
39
2
12
20
7

89,900
115,000
14,833,180
505,000
22,790,800
25,620,000
646,400

1
5
39
2
12
14
7

89,900
115,000
14,832,360
505,000
22,790,800
24,920,000
646,400

4
20
156
8
48
54
28

359,600
460,000
59,331,820
2,020,000
91,163,200
91,930,000
2,585,600

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1
2.2
2.3
2.4

แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคมการศึกษาฯ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
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3.8 แผนงำนงบกลำง

ยุทธศาสตร์
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
4.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
5.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
5.4 แผนงำนเคหะและชุมชน
รวม

1

800,000

แบบ ผ. 01
ผ. 07
4 แบบ3,200,000

1

800,000
1
800,000
1
800,000
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
74
58,900,240
80
62,050,240
87
65,400,280
81
64,699,460 322 251,050,220

13

1,139,500

14

1,178,000

1
13

250,000
1,139,500

1
13

1,200,000
1,139,500

2
53

1,450,000
4,596,500

13

1,139,500

14

1,178,000

14

1,389,500

14

2,339,500

55

6,046,500

6
1
6
1
14

800,000
50,000
1,481,000
9,000,000
11,331,000

7
1
6
1
15

3,800,000
50,000
1,481,000
9,000,000
14,331,000

7
1
6
1
15

865,850
50,000
1,481,000
9,000,000
11,396,850

6
1
6
3
16

800,000
50,000
1,481,000
10,000,000
12,331,000

26
4
24
6
60

6,265,850
200,000
5,924,000
37,000,000
49,389,850
54

แบบ ผ. 01

แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
6.3 แผนงำนกำรศึกษำ
6.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
6.5 แผนงำนเคหะและชุมชน
6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

12
1
2
2
4
2

4,163,900
301,800
8,378,800
256,500
12,597,500
222,000

12
1
2
2
4
2

3,852,900
301,800
8,378,800
237,000
12,550,500
222,000

12
1
2
2
4
2

3,842,900
301,800
8,378,800
230,000
12,536,600
222,000

12
1
2
2
4
2

3,869,400
301,800
8,378,800
251,000
12,543,000
222,000

48
4
8
8
16
8

15,729,100
1,207,200
33,515,200
974,500
50,227,600
888,000

23

25,920,500

23

25,543,000

23

25,512,100

23

25,566,000

92

102,541,600

179

210,391,240

210

211,952,240

222

294,002,730

207

287,722,960

818

1,004,069,170
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แบบ ผ. 01
แบบ ผ. 07

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนจ้านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
100
87

90

81

80

80

74

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

74
68

70

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต สังคม กำรศึกษำ และ
สำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

60

60
50

48

40
30

13

20
10

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

13 14
7

23
10

14 15

23

9

14 15

23
13

14 16

0
ประจ้าปี 2561

ประจ้าปี 2562

ประจ้าปี 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร
และองค์กร

ประจ้าปี 2564
56

แบบ ผ. 01
แบบ ผ. 07

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
200,000,000

180,158,000

160,000,000
140,000,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

175,191,000

180,000,000

2,339,500
12,331,000
25,566,000

7,596,000

1,389,500
11,396,850
25512100

64,699,460

65,400,280
10,146,000

100,204,000

62,050,240
1,178,000
14,331,000
25,543,000

20,000,000

8,646,000

40,000,000

3,596,000

60,000,000

1,139,500
11,331,000
25,920,500

80,000,000

58,900,240

100,000,000

109,504,000

120,000,000

-

ประจ้าปี 2561

ประจ้าปี 2562

ประจ้าปี 2563

ประจ้าปี 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต สังคม
กำรศึกษำและกำร
สำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และกำร
ท่องเที่ยว
57

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม , ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนบริกำรพื้นฐำน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
จรำจรแบบ CAPE SEAL บ้ำนหนอง
ติม หมู่ที่ 1 (จำกบ้ำนหนองติม ด่ำนตรวจสัตว์ลำสะโตน)

2.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
ช่วงที่ 1 จำกบ้ำนนำงดำดี วรคำ นำงจอมขวัญ
จันทร์พงษ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 5,500 ม.

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 250 ม.
หนำ 0.15 ม. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ำ

2561
(บำท)
-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
11,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
5,500 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ประชำชนมี
602,000
- ถนนควำมยำว เส้นทำง
(อบต.ทัพรำช) 250 ม.
คมนำคมที่
ที่ได้มำตรฐำน สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
ช่วงที่ 2 จำกบ้ำนนำงซ่อน
กระโทก - นำยจรวย บุญรักษ์

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 180 ม.
หนำ 0.15 ม. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ำ

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน
หนองติม หมู่ที่ 1

4.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลง เพื่อให้กำร
ลูกรังผิวจรำจรภำยในหมู่บ้ำน บ้ำน คมนำคมมีควำม
หนองติม หมู่ที่ 1
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 8.00 ม.
ยำว 3,500 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

5.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลง
ลูกรังผิวจรำจร
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1 (จำกบ้ำน
นำงประยงค์ หำญเทียม บ้ำนนำงสำ หอมพวงน้อย)

กว้ำง 8 ม.
ยำว 600 ม.

6.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลง

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 750 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

2561
(บำท)
-

-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

-

460,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

590,000
- ถนนควำมยำว
(อบต.ทัพรำช) 180 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

2564
(บำท)
2,100,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ 750 ม.
เส้นทำง
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
1,000,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ 3,500 ม.
เส้นทำง
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
-ถนนยำว 600 ประชำชนมี
ม. ที่ได้
เส้นทำง
มำตรฐำน
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
ลูกรังผิวจรำจร
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
- จำกบ้ำนนำยสมบัติ
เพชรโกมล- บ้ำนนำงดำดี วรคำ

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

- จำกสระน้ำประปำหนองติม-นำย
ประสำท ยิ่งยงค์

กว้ำง 8 ม.
ยำว 1,300 ม.

กว้ำง 8 ม.
ยำว 1,000 ม.

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลง
ลูกรังผิวจรำจร
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
(จำกฝำยน้ำล้น - นำนำยปอด ดำร
ทอง)

8.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
1. จำกสำมแยกบ้ำนนำยปรัชญำ
เพื่อให้กำรคมนำคม
เพ็ชรโกมล ขนส่งพืชผลทำงกำร
เขตอุทยำน
เกษตรมีควำมสะดวก
และรวดเร็ว

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
กว้ำง 8 ม.
ยำว 1,500 ม.

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,500 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ

-

-

2561
(บำท)
-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

1,220,000
(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

2564
(บำท)
-

-

-ถนนยำว 1,300
ม. ที่ได้มำตรฐำน

-ถนนยำว 1,000
ม. ที่ได้มำตรฐำน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชำชนมี
เส้นทำง
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ถนนยำว 1,500 ประชำชนมี
ม. ที่ได้
เส้นทำง
มำตรฐำน
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
3,500 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

60

แบบ ผ. 01
ระบำยน้ำ

2. จำกนำนำยสำรวย
หอมประพันธ์ - เขตอุทยำน

3. จำกนำนำงดำดี วรคำ เขตอุทยำน

ที่
9.

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
(หนองตะกุดไผ่)

10. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่ ้ำน
หนองติม หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

มำกขึ้น

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,700 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ถนนควำมยำว
1,700ม.
ที่ได้มำตรฐำน

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,800 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

630,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ถนนควำมยำว
1,800ม.
ที่ได้มำตรฐำน

เป้ำหมำย

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 15.00 ม.

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 750 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.
พร้อมวำงท่อ

2561
(บำท)
-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
2,000,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- สะพำนควำม
ยำว 15 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมี
เส้นทำงในกำร
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

- รำงระบำยน้ำ
ยำว 750 ม. ที่
ได้มำตรฐำน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

61

แบบ ผ. 01
11. โครงกำรก่อสร้ำงบล็อกคอนเวิร์ส
(คันสระน้ำสำธำรณะ)
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1

ระบำยน้ำ
เพื่อให้เกิดควำมสะดวก จำนวน 1จุด
ในกำรดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน

-

-

300,000
(อบต.ทัพรำช)

12. โครงกำรขุดลอกคลองหัวลุงกรำด
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ กว้ำง 12.00 ม.
น้ำไว้ใช้อุปโภคตลอด ยำว 2,000.00ม.
ลึกเฉลีย่ 4 ม.
ปี

-

-

-

13. โครงกำรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำ
สำธำรณะ เป็น 15 แอม์
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้ไฟฟ้ำ

หมู่ 1

-

-

15,000
(อบต.ทัพรำช)

14. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค บริโภค

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

15. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำ
กลำงหมู่บ้ำนหนองติม
หมู่ที่ 1

เพื่อให้เกิดควำมสะดวก จำนวน 1 หลัง
ในกำรดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน

16

เพื่อให้กำรคมนำคมมี

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว

กว้ำง 6.00 ม.

2561
(บำท)
-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

14,000,000

-

-บล็อกคอนเวิร์ส หมู่บ้ำนมี
จำนวน 1 จุด สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
1,800,000 -คลองหัวลุง
ประชำชน
(อบจ./
กรำด ยำว
จำนวน 183
อบต.ทัพรำช) 2,000 ม.
ครัวเรือนได้รับ
ทีไ่ ด้มำตรฐำน ประโยชน์
-

หม้อแปลงไฟฟ้ำ ประชำชน
15 แอม
จำนวน 183
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
1,000,000 -ระบบประปำ ประชำชน
(อบจ. /
จำนวน 1 แห่ง จำนวน 183
อบต.ทัพรำช)
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
2564
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ศำลำกลำง
หมู่บ้ำน ม.1
จำนวน 1 หลัง

หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี

62

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01

17

18

19

ที่

จรำจรแบบ CAPE SEAL รอบ
หมู่บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2

ควำมสะดวกและปลอดภัย

ยำว 7,000 ม.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยในหมู่บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่
2

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 500 ม.
หนำ 0.15 ม.พร้อม
วำงท่อระบำยน้ำ

-

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนตะลุมพุก
หมู่ที่ 2
1. จำกบ้ำนนำยปภิญญำ
เมฆลำ-บ้ำนนำยพงสวัสดิ์
หอมประไพ

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 580 ม.
หนำ 0.15 ม.พร้อม
วำงท่อระบำยน้ำ

700,000
(อบต.ทัพรำช)

2. จำกบ้ำนนำยสุนทร หำญกร - บ้ำน
นำงนำรีย์ เนียมชุมแสง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง
เพื่อให้กำรคมนำคมมี
บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2
ควำมสะดวกและ
(จำกบ้ำนตะลุมพุก – โคกจำน)
ปลอดภัย

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

เส้นทำง
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

800,000
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต.ทัพรำช) 500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

-

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
580 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
4,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน สะดวกและ

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

600,000
(อบต.ทัพรำช)
กว้ำง 6.00 ม.
1,220,000
ยำว 4,000 ม.
(อบต./อบจ./
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. กรมส่งเสริม ฯ)

เป้ำหมำย

-

7,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

2561
(บำท)

-

-

-

-

-

-

ปลอดภัยมำกขึ้น

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

63
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20

21

22

23

24

25

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลง
ลูกรังผิวจรำจร รอบหมู่บ้ำนตะลุมพุก ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย
หมู่ที่ 2

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 7,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียง เพื่อให้กำรคมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนตะลุมพุก พืชผลทำงกำรเกษตรมี
หมู่ที่ 2 (จำกนำนำยนำรินทร์ สินด่ำน ควำมสะดวกและรวดเร็ว
จำก นำนำยบุญหอม เพ็ชรโกมล)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,800 ม.
หนำเฉลี่ย
0.80ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียง เพื่อให้กำรคมนำคมขนส่ง กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 6,000 ม.
พืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนตะลุมพุก พืชผลทำงกำรเกษตรมี
ควำมสะดวกและรวดเร็ว หนำเฉลี่ย
หมู่ที่ 2 (จำกนำนำยดำเนิน หอม
0.80ม.
ประพันธ์ พร้อมวำงท่อ
นำนำงฉลอม หอมผล)
ระบำยน้ำ
เพื่อป้องกัน
กว้ำง 0.50 ม.
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำภำยใน
น้ำท่วมขัง
ยำว 400 ม.
หมู่บ้ำนตะลุมพุก
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.
หมู่ที่ 2 (จำกสถำนีอนำมัยหนองติม

- หน้ำวัดหนองติม)
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ
(ข้ำงสระน้ำ) บ้ำนตะลุมพุก
หมู่ที่ 2
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ
(จำกบ้ำนทุ่งทะเล - ทำงเข้ำหมู่บ้ำน
ตะลุมพุก)
บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2

-

-

1,700,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
7,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,800 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น

กองช่ำง

2,120,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
(อบต. /อบจ./ 1,800 ม.
ควำมสะดวกใน
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

-

-

630,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ท่อระบำยน้ำ
ยำว 400 ม. ที่
ได้มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

- ท่อระบำยน้ำ
ยำว 1,200 ม. ที่
ได้มำตรฐำน
- ท่อระบำยน้ำ
ยำว 1,200 ม. ที่
ได้มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 1,200 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

-

300,000
(อบต.ทัพรำช)

-

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 500 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-
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ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
3,743,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
3,743,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

26

โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บำ้ นผิว
ดิน (ขนำดใหญ่) บ้ำนตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

27

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
เพื่อให้กำรคมนำคมมี
จรำจรแบบ CAPE SEAL
ควำมสะดวกและ
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 (จำกถนน
ปลอดภัย
สำย 348 – หลังโรงเรียนวัดหนองติม)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,036 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

-

-

28

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
เพื่อให้กำรคมนำคมมี
จรำจรแบบ CAPE SEAL
ควำมสะดวกและ
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 (จำกถนน
ปลอดภัย
สำย 348 – บ้ำนนำยฉลอง ไชยพงษ์
เชื่อมต่อเขตหมูบ่ ้ำนหนองปรือ หนองติม)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 10,000 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

-

20,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

29

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำนหนองปรือ
หมู่ที่ 3

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 2,700 ม.
หนำ 0.15 ม.

2,750,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ประปำขนำด ประชำชน
กลำง จำนวน 1 จำนวน 828
แห่ง ได้คุณภำพ ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
4,000,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ 2,036 ม.
เส้นทำง
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
10,000 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
2,700 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น
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30

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

31

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3

32

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
1. จำกนำนำยสมำน
เพื่อให้กำรคมนำคม
วงค์ทำเนียบ - นำนำนสินชัย หอม ขนส่งพืชผลทำงกำร
พวงน้อย
เกษตรมีควำมสะดวก
และรวดเร็ว

2. จำกนำนำยเชื่อง ลำกระโทก นำนำยประนอม
เมำกระมล (หนองจิก)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 14,400 ม.
หนำเฉลี่ย
0.15 ม.

เป้ำหมำย
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 8,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,800 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

4,392,000
4,392,000
(อบต. /อบจ./ (อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ) กรมส่งเสริม ฯ)

2561
(บำท)
-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
2,440,000
(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

2564
(บำท)
-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
8,000 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
8,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

-

-

980,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
2,800 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น

-

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

กองช่ำง
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ที่

3. จำกนำนำงสนม หำญเทียม นำนำงพิมพ์สร หำญกร

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

4. จำกนำนำงแสงทอง
คนชำญ - ห้วยสะโตน (นำยเลิศ
วงค์ทำเนียบ)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดควำมสะดวก
ในกำรดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน

เป้ำหมำย

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

-

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
300,000
(อบต.ทัพรำช)

33

โครงกำรก่อสร้ำงบล็อกคอนเวิร์ส
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3

34

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เพื่อให้กำรคมนำคมมี
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 ควำมสะดวกและ
(ห้วยลำสะโตน)
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

-

-

-

35

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ภำยในหมู่บ้ำนหนองปรือ
หมู่ที่ 3

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 500 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

จำนวน 3 จุด

-

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-บล็อกคอนเวิร์ส หมู่บ้ำนมี
จำนวน 3 จุด สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
3,000,000 - สะพำนควำม ประชำชนมี
(อบจ/
ยำว 52 ม.
เส้นทำงในกำร
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ท่อระบำยน้ำ ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ยำว 500 ม. ที่ ท่วมขัง
ได้มำตรฐำน

67

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
36

37

38

ที่

โครงกำรขุดลอกรำงระบำยน้ำ
ภำยในหมู่บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
(จำกบ้ำนนำยสำรำญ
หอมเทียม - บ้ำนนำยปรำโมทย์ พึง่
ประสพ)
โครงกำรซ่อมแซมฝำย
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
(โคกหมำจอก)

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยกักเก็บน้ำ บ้ำน
หนองปรือ หมู่ที่ 3
1. ฝำยหนองจิก
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
(นำนำยพรชัย วงค์ทำเนียบ)
ไว้ใช้อุปโภคตลอดปี

โครงกำร / กิจกรรม
2. ฝำยลำสะโตน
(ข้ำงนำนำงอุไร สรเดช)

3. ฝำยนำนำงพิมพ์สร
หำญกร

ลอกรำงระบำยน้ำ
กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 350 ม.

-

-

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- รำงระบำยน้ำ
ยำว 350 ม. ที่
ได้มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

จำนวน 1 แห่ง

-

-

800,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-ฝำยโคกหมำ
จอก จำนวน 1
แห่งทีไ่ ด้
มำตรฐำน

ประชำชน
จำนวน 369
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่ำง

จำนวน 1 แห่ง

-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

จำนวน 1 แห่ง

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

2564
(บำท)
-

ประชำชน
-ฝำยหนองจิก จำนวน 369
จำนวน 1 แห่งที่ ครัวเรือนได้รับ
ได้มำตรฐำน
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
(KPI)
-ฝำย แห่งทีไ่ ด้
มำตรฐำน

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชน
จำนวน 369
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

-
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4. ฝำยนำนำยสินชัย หอมพวงน้อย

จำนวน 1 แห่ง

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

5. ฝำยนำนำยวิโรจน์
หำญเทียม

จำนวน 1 แห่ง

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

6. ฝำยนำนำยสมวงค์
หอมหวำน

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่ 28 ไร่
ไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี
เพื่อเพิ่มควำมสะดวกใน ยำว 2,000 ม.
กำรคมนำคม

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)
-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค

-

2,500,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

39

โครงกำรขุดลอกหนองปรือ
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3

40

โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 จำกถนน
348 (หน้ำโรงเรียนทัพรำชวิทยำ) บ้ำนหนองปรือ
โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บ้ำน (ขนำดกลำง)
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3

41

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

42

โครงกำรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำ
สำธำรณะ เป็น 15 แอม์ บ้ำนหนอง
ปรือ หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้ไฟฟ้ำ

จำนวน 1 แห่ง

เป้ำหมำย
หมู่ 3

2561
(บำท)
-

-หนอง จำนวน
1 แห่งทีไ่ ด้
มำตรฐำน
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ยำว 2,000 ม.

ประชำชนจำนวน
1,105 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่ำง

-

9,000,000
(อบจ./
อบต.ทัพรำช)
-

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ

กองช่ำง

-

-

-ประปำขนำด
ใหญ่ จำนวน 1
แห่งได้คณ
ุ ภำพ

ประชำชน จำนวน
1,632 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

กองช่ำง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
15,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

หม้อแปลงไฟฟ้ำ ประชำชน
15 แอม
จำนวน 1,632
ครัวเรือนได้รับ
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ประโยชน์
43

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4 จำกเส้น
ข้ำงทดพระ– เชื่อมทำงหลวงชนบท
พร้อมวำงท่อระบำยน้ำ
โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลง
ลูกรังผิวจรำจร บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 950 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

เพื่อให้กำรคมนำคมมี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 5,700 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

-

45

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ภำยในหมู่บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

ยำว 1,000 ม.

46

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น
บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

47

โครงกำรขุดสระทดพระ
บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับ จำนวน 46 ไร่
อุปโภคบริโภคทำ
ลึกเฉลีย่ 4 ม.
กำรเกษตรและเลีย้ งสัตว์

44

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จำนวน 1 แห่ง

เป้ำหมำย

-

1,900,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

1,710,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

450,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

10,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
950 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
5,700 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ระบำยน้ำ
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ควำมยำว
ท่วมขัง
1,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-ฝำยน้ำล้น
ประชำชน
จำนวน 1 แห่งที่ จำนวน 126
ได้มำตรฐำน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่ำง

-สระทดพระ
ประชำชนมีน้ำ
จำนวน 1 แห่งที่ อุปโภค บริโภค
ได้มำตรฐำน
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะ

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
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48

โครงกำรขุดลอกคลองมือเสือ
บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4
(ทดนำยวิรัช เกตุพงษ์)

49

โครงกำรขุดเจำะประปำบำดำลภำยใน
หมู่บ้ำน บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4

50

51

52

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5

เพื่อให้มแี หล่งน้ำ กว้ำง 30 ม.
สำหรับอุปโภค
ยำว 700 ม.
บริโภคทำ
ลึกเฉลีย่ 4 ม.
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ประชำชนมี จำนวน 1 แห่ง
น้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภค

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังผิวจรำจร บ้ำน
ใหม่ไทยถำวร
หมู่ที่ 5
เพื่อให้กำร
1. คุ้มเหนือจำกที่วำงท่อ - หนองปรือ
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
2. คุ้มใต้จำกบ้ำนนำยสมพอ พืชทองหลำง ปลอดภัย
- นำนำยนิคม
สิงห์จำนุสงค์
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรถมดิน
และลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนใหม่ไทยถำวร

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 700 ม.
หนำ 0.15 ม.

2561
(บำท)
500,000
(อบต.ทัพรำช)

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

-

300,000

-

-

1,568,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 8,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

2,400,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 1,100 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 5,700 ม.

340,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-

-

ได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

-คลองมือเสือ
ประชำชนมีน้ำ
จำนวน 1 แห่งที่ อุปโภค บริโภค
ได้มำตรฐำน
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
-บำดำล จำนวน ประชำชน
1 แห่งได้
จำนวน 516
คุณภำพ
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
700 ม. ที่ได้
ที่สะดวกและ
มำตรฐำน

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,100 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
- ถนนควำมยำว ปลอดภัยมำกขึ้น
1,100 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
1,710,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ 5,700 ม.
เส้นทำง

กองช่ำง

(อบต.ทัพรำช)

-

(KPI)

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น
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หมู่ที่ 5

สะดวกและ
ปลอดภัย

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

53

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนใหม่ไทยถำวร
หมู่ที่ 5 (จำกบ้ำนนำยที หำญกร - สวนนำง
วรรณ บุญสม)

วัตถุประสงค์

กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน

หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
-

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
โครงกำรก่อสร้ำงบล็อกคอนเวิร์ส บ้ำนใหม่ เพื่อให้เกิดควำม
ไทยถำวร
สะดวกในกำร
หมู่ที่ 5
ดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้กำร
เหล็ก บ้ำนใหม่ไทยถำวร
คมนำคมมีควำม
หมู่ที่ 5
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

56

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่
5

วำงท่อระบำยน้ำ
คสล. Ø 0.60 เมตร
ยำว 1,000 ม.

-

57

โครงกำรวำงท่อ PE ขนำด 12 นิ้ว (จำกลำ เพื่อระบำยน้ำ

ยำว 10,000 ม.

-

54

55

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
1,050,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

2564
(บำท)
-

จำนวน 2 จุด

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 52.00 ม.

-

-

7,000,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

1,600,000
(อบจ/กรม
ส่งเสริม ฯ)

-

-

10,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
3,000 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
-บล็อกคอนเวิร์ส หมู่บ้ำนมี
จำนวน 2 จุด สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
- สะพำนควำม ประชำชนมี
เส้นทำงในกำร
ยำว 52 ม.
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่สะดวก

กองช่ำง

- วำงท่อระบำย
น้ำควำมยำว
1,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

-ท่อระบำยน้ำ

ประชำชนมีน้ำ

กองช่ำง

กองช่ำง

และปลอดภัยมำก
ขึ้น
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สะโตน-บ้ำนกุดเวียน หมู่ที่ 4 ตำบลตำพระ มำยังหมู่บ้ำนโซน
ยำ)
เหนือ
58

ที่

โครงกำรขุดคลองผันน้ำดิบคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จำกอ่ำงเก็บน้ำลำสะโตน บ้ำนใหม่
ไทยถำวร หมู่ที่ 5-บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4)
โครงกำร / กิจกรรม

เพื่อผันน้ำให้
ประชำชนได้
อุปโภคบริโภค

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)
กว้ำง 5 ม.
ยำว 3,500 ม.

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
จำนวน 1 แห่ง

18,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

2561
(บำท)
-

-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

2564
(บำท)
-

ยำว 10,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ใช้อย่ำงทั่วถึง

-คลอง ยำว
3,500 ม. ที่ได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีน้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ฝำยน้ำล้นลำสะ
โตน จำนวน 1
แห่งทีไ่ ด้
มำตรฐำน
-คลอง
ยำว 870 ม.
ได้มำตรฐำน

ประชำชน
จำนวน 2,255
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 159
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 159
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 260

59

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น
บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5
(คลองลำสะโตน)

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

60

โครงกำรขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ บ้ำน
ใหม่ไทยถำวร
หมู่ที่ 5

เพื่อให้มีแหล่งกัก ปำกกว้ำง 10 ม.
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค ก้นกว้ำง 6 ม.
ตลอดปี
ยำว 870 ม.
ลึก 2.00 ม.

-

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)

-

-

61

โครงกำรขุดลอกหนองลำสะโตนบ้ำนใหม่
ไทยถำวร หมู่ที่ 5

-

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)

-

-

-คลอง
ยำว 870 ม.
ได้มำตรฐำน

62

โครงกำรวำงท่อประปำพร้อมติดตัง้ โรงสูบ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5 (จำกบ้ำนใหม่

เพื่อให้มีแหล่งกัก ปำกกว้ำง 10 ม.
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค ก้นกว้ำง 6 ม.
ตลอดปี
ยำว 870 ม.
ลึก 2.00 ม.
เพื่อให้ประชำชนมี จำนวน 1 แห่ง
น้ำใช้สำหรับ

-

-

2,000,000
(อบจ. /

-

-ท่อประปำ
จำนวน 1 แห่ง

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

73

แบบ ผ. 01
ไทยถำวร - ลำสะโตน)

อุปโภค บริโภค

อบต.ทัพรำช)

63

โครงกำรขยำยเขตประปำ (จำกอ่ำงเก็บน้ำ เพื่อให้ประชำชนมี
ลำสะโตน บ้ำนใหม่ไทยถำวร - บ้ำนเหนือ น้ำใช้สำหรับ
หมู่ที่ 4)
อุปโภค บริโภค

จำนวน 1 แห่ง

64

โครงกำรต่อเติมศำลำกลำงหมู่บ้ำนใหม่ไทย เพื่อให้เกิดควำม จำนวน 1 หลัง
ถำวร หมู่ที่ 5
สะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

65

โครงกำรขุดลอกสระน้ำแก้มลิง
(จำกหลังหมู่บ้ำนใหม่ไทยถำวร
หมู่ที่ 5 - บ้ำนตะลุมพุก
หมู่ที่ 2) บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

จำนวน 1 แห่ง

66

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

2,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-

-ท่อประปำ
จำนวน 1 แห่ง

-

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-ศำลำกลำง
หมู่บ้ำน ม.5
จำนวน 1 หลัง

2561
(บำท)
-

4,400,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
11,000,000 -สระน้ำ ประปำ
(อบต.อบจ./ หลังโรงเรียน
กรมส่งเสริมฯ) จำนวน 1 แห่ง
ทีไ่ ด้มำตรฐำน
- ถนนควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 3,436
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

74

แบบ ผ. 01
67

68

69

70

ที่
71

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรถมดิน
และลงลูกรังผิวจรำจร
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรถมดินและ เพื่อให้กำร
ลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนเจริญสุข หมูท่ ี่ 6
คมนำคมมีควำม
(จำกบ้ำนเจริญสุข-ปรำสำทเขำโล้น)
สะดวกและ
ปลอดภัย
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรถมดิน
เพื่อให้กำร
และลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ คมนำคมมีควำม
6 (จำกนำนำยสำเร็จ - หนองบัวรำยและ สะดวกและ
เขำโล้น)
ปลอดภัย
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรถมดิน
เพื่อให้กำร
และลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ คมนำคมมีควำม
6 (จำกนำตำกำย เสำวรส - นำตำผ่ำง เย็น สะดวกและ
ประคอง)
ปลอดภัย

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำน บ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 6,000 ม.
หนำเฉลี่ย
0.15 ม.

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,000 ม.
หนำเฉลี่ย
0.15 ม.

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 6,000 ม.
หนำเฉลี่ย
0.15 ม.

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,000 ม.
หนำเฉลี่ย
0.15 ม.

-

เป้ำหมำย
ยำว 268 ม.

-

990,000
(อบต.ทัพรำช)

1,980,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
6,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
3,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
6,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

990,000
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต.ทัพรำช) 3,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

ปลอดภัยมำกขึ้น

-

1,980,000
(อบต.ทัพรำช)

-

ปลอดภัยมำกขึ้น

-

-

ปลอดภัยมำกขึ้น

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
300,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
268 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

75

แบบ ผ. 01
72

73

โครงกำรก่อสร้ำงรำงผันน้ำ
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6
(จำกบ้ำนโคกกรำด - แก้มลิง
บ้ำนเจริญสุข)
โครงกำรผันน้ำบ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพื่อผันน้ำเข้ำ
แหล่งน้ำอุปโภค
บริโภค

กว้ำง 70 ม.
ยำว 2,000 ม.
ลึก 1.5 ม.

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

ยำว 10,000 ม.

-

-

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 15.00 ม.
ลึก 3.00 ม.

-

-

11,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)
750,000
(อบต.ทัพรำช)

74

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยกั้นน้ำ
(คลองอะตอน) บ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพื่อผันน้ำให้
ประชำชนได้
อุปโภคบริโภค
เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

75

โครงกำรปรับปรุงฝำยน้ำล้น
ทดคึกฤทธิ์ บ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

จำนวน 1 แห่ง

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

76

โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
เหล็ก เข้ำแก้มลิงบ้ำนเจริญสุข (โคกกรำด- สำหรับอุปโภคบริโภค
ทำกำรเกษตรและ
เจริญสุข)

ยำว 2,480 ม.

-

3,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่
6 จำกเขำโล้น-หนองบัวรำย

ยำว 1,100 ม.

-

-

-

เลี้ยงสัตว์

77

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ประชำชนมีน้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 159
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
-ฝำยน้ำล้น
ประชำชน
จำนวน 1 แห่งที่ จำนวน 165
มำตรฐำน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
-คลอง จำนวน ประชำชนมีน้ำ
1 แห่ง ทีไ่ ด้
อุปโภค บริโภค
มำตรฐำน
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
1,400,000
-คลอง จำนวน ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
(อบต.อบจ./
1 แห่ง ทีไ่ ด้
ทำกำรเกษตร
กรมส่งเสริม ฯ) มำตรฐำน

กองช่ำง

-

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-ท่อระบำยน้ำ
ยำว 10,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-ฝำยกั้นน้ำ
ควำมยำว 15 ม.
ได้มำตรฐำน

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

และเลี้ยงสัตว์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

76

แบบ ผ. 01
78

79

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แบบ CAPE SEAL
หมู่บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
จำกถนนทำงหลวงชนบท –
ถนนสำย 3486
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7
ช่วงที่ 1 จำกถนน 4032 บ้ำนนำงอ่อน แพงเจริญ
ช่วงที่ 2 จำกถังประปำกลำง
บ้ำนระเบิกขำม - สิ้นสุดหน้ำหมู่บำ้ น

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,000 ม.
เส้นทำงคมนำคม
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

-

560,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 200 ม.
หนำ 0.15 ม.

ปลอดภัยมำกขึ้น

80

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7 (ศูนย์เรียนรู้)

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 200 ม.
หนำ 0.15 ม.
เพื่อให้กำรคมนำคม กว้ำง 4.00 ม.
มีควำมสะดวกและ ยำว 1,800 ม.
ปลอดภัย
หนำ 0.15 ม.

-

-

-

-

81

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7 (บ้ำนระเบิกขำม)

เพื่อให้กำรคมนำคม
มีควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 450 ม.
หนำ 0.15 ม.

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

82

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน
โคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อให้กำรคมนำคม
มีควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 792 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

560,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
4,100,000
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต./อบจ./
450 ม.
กรมส่งเสริมฯ)
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
450 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
1,774,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต./อบจ./ 792 ม.
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

77

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
ปลอดภัยมำกขึ้น

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

83

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรัง
ผิวจรำจร บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
1. จำกทำงหลวงชนบท 3486 สุดเขต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

2. จำกบ้ำนนำยสมหวัง รอดทุกข์ - ทำง
หลวงชนบท 3486

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,300 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

-

-

400,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
1,300 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
600 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

650,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ 600 ม.
เส้นทำง
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

920,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
3,000 ม.
ที่สะดวกและ
ที่ได้มำตรฐำน

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

84

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7 (เลียบเขำคันนำ)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 600 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

-

-

650,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

85

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7 (คลองตะแคง-ถนนลูกรัง)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 600 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

-

-

-
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แบบ ผ. 01
86

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

87

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร
บ้ำนโคกไพล หมู่ 7
(จำกอ่ำงเก็บน้ำคลองยำง 2 ถนน 3486)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร
บ้ำนโคกไพล หมู่ 7
(จำกอ่ำงเก็บน้ำคลองยำง คลองตะแคง)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร
บ้ำนโคกไพล หมู่ 7 (จำกถนน 3486
(คลองตะแคง) ถนนลูกรัง (โคกไพล-เจริญสุข)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร

เพื่อให้กำรคมนำคม
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมี
ควำมสะดวกและ
รวดเร็ว

88

89

90

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 4,300 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

เป้ำหมำย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,200 ม.หนำ
เฉลี่ย 1ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
เพื่อให้กำรคมนำคม กว้ำง 6.00 ม.
ขนส่งพืชผล
ยำว 6,700 ม.หนำ
ทำงกำรเกษตรมี
เฉลี่ย 1ม.
ควำมสะดวกและ
พร้อมวำงท่อ
รวดเร็ว
ระบำยน้ำ
เพื่อให้กำรคมนำคม กว้ำง 6.00 ม.
ขนส่งพืชผล
ยำว 1,800 ม.
ทำงกำรเกษตรมี
หนำเฉลี่ย 1 ม.
ควำมสะดวกและ
พร้อมวำงท่อ
รวดเร็ว
ระบำยน้ำ
เพื่อให้กำรคมนำคม กว้ำง 6.00 ม.
ขนส่งพืชผล
ยำว 1,300 ม.

-

2561
(บำท)
420,000
(อบต.ทัพรำช)

-

1,300,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

2564
(บำท)
-

-

1,050,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

-

630,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

450,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
4,300 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,200 ม.ที่ได้
ควำมสะดวกใน
มำตรฐำน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,200 ม.ที่ได้
ควำมสะดวกใน
มำตรฐำน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,800 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,300 ม. ที่ได้ ควำมสะดวกใน

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ทำงกำรเกษตรมี
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แบบ ผ. 01

ที่

ควำมสะดวกและ
บ้ำนโคกไพล หมู่ 7
1. จำกคลองส่งน้ำชลประทำนฝั่งขวำ - ถนน รวดเร็ว
ลำเลียง ฯ เลียบเขำคันนำ

หนำเฉลี่ย 1ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

2. จำกบ้ำนระเบิกขำม ถนนเลียบเขำคันนำ

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. จำกถนนลูกรังบ้ำนโคกไพล - คลองส่ง
น้ำชลประทำนฝั่งซ้ำย

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและรวดเร็ว

91

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
ทำงกำรเกษตร
พืชผลทำงกำร
บ้ำนโคกไพล หมู่ 7
เกษตรมีควำม
สะดวกและรวดเร็ว

92

โครงกำรก่อสร้ำงคูส่งน้ำ บ้ำนโคกไพล หมู่
ที่ 7 (จำกคลองส่งน้ำชลประทำนฝัง่ ซ้ำย สระน้ำประปำบ้ำนโคกไพล)

เพื่อผันน้ำเข้ำ
แหล่งน้ำอุปโภค
บริโภค

เป้ำหมำย
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,400 ม.
หนำเฉลี่ย 1ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 20,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1ม.

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 2,000 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

มำตรฐำน

-

2561
(บำท)
-

350,000
(อบต.ทัพรำช)

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
490,000
(อบต.ทัพรำช)

-

2564
(บำท)
-

-

-

7,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น

- ถนนควำมยำว
1,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,400 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
20,000ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
-รำงระบำยน้ำ ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ควำมยำว
ท่วมขัง
2,000 ม.

กองช่ำง

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
93

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กตัว
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
( จำกบ้ำนนำยสมบัติ พูลกล้ำ คลองยำง)

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 600 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

300,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

94

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กตัว
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
(จำกบ้ำนนำยจันทร์ ศิลปชัย คลองห้วยยำง)

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 430 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

220,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

95

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 200 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

96

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7 (จำกบ้ำนโคกไพล ห้วยยำง)

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 200 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

2561
(บำท)
-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
100,000
(อบต.ทัพรำช)

750,000
(อบต.ทัพรำช)

-

2564
(บำท)
-

-

ที่ได้มำตรฐำน
-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
600 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
430 ม. ที่ได้
มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

81

แบบ ผ. 01
97

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
(สระน้ำหนองตำสุด) บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 200 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

300,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

98

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำคลองพัฒนำที่ดิน
หมู่บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7 (จำกถนนเลียบเขำคันนำ - บ้ำนป่ำ
ซอง หมู่ที่ 6 ตำบลตำพระยำ)

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

จำนวน 1 จุด

-

20,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 4,000 ม.หนำ
เฉลีย่ 0.15 ม.

-

1,220,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

100 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ำ
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

800,000
-คลองส่งน้ำ
(อบจ. /
จำนวน 1 แห่ง
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน

101 โครงกำรปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยยำง เฉลิม
พระเกียรติ ฯ บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

-

-

-

12,000,000 - จำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
(อบจ. /
ทำกำรเกษตร
กรมส่งเสริมฯ)

99

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

102 โครงกำรปรับปรุงแหล่งน้ำ (สระน้ำอุปโภค- เพื่อปรับปรุงแหล่ง จำนวน 1 แห่ง
บริโภค) บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
น้ำสำหรับอุปโภค
บริโภคทำ

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-วำงท่อระบำย
น้ำ 1 จุด

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
4,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน สะดวกและ

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคทำ
กำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

และเลี้ยงสัตว์

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

2564
(บำท)
500,000
- จำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีน้ำ
(อบต./อบจ. /
อุปโภคบริโภค
กรมส่งเสริมฯ)
ทำกำรเกษตร

82

แบบ ผ. 01

103 โครงกำรขุดลอกสระน้ำประปำ
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

104 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศำลำกลำง
หมู่บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

105 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แบบ CAPE SEAL
หมู่บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
(จำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง –
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์)
106 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

107 โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจรภำยในหมู่บำ้ นโคกกรำด หมู่ที่ 8

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อปรับปรุงแหล่ง
น้ำสำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อให้เกิดควำม
สะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

และเลี้ยงสัตว์
จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

จำนวน 1 หลัง

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

กว้ำง 6 ม.
ยำว 2,800 ม.

-

17,000,000
(อบต./อบจ. /
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

เพื่อให้กำร
กว้ำง 4.00 ม.
คมนำคมมีควำม
ยำว 1,500 ม.
สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.

-

4,480,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

1,000,000
(อบต.ทัพรำช)

-

วัตถุประสงค์

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,000 ม.
หนำเฉลี่ย
0.15ม.

เป้ำหมำย

5,200,000 - จำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีน้ำ
(อบต./อบจ. /
อุปโภคบริโภค
กรมส่งเสริมฯ)
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

-ศำลำกลำง
หมู่บ้ำนมี
หมู่บ้ำน จำนวน สถำนที่ ที่
1 หลัง
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
- ถนน ที่ได้
ประชำชนมี
มำตรฐำน
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
400 ม.
ที่ได้มำตรฐำน สะดวกและ

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

83

แบบ ผ. 01
(บำท)
-

(บำท)
1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

(บำท)
-

(บำท)
-

108 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง คลองส่งน้ำฝั่ง เพื่อให้กำร
ขวำ (จำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง-สุดเขต อบต. คมนำคมมีควำม
ทัพรำช)
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,500 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

109 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง คลองส่งน้ำฝั่ง เพื่อให้กำร
ขวำซ้ำย (จำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง-บ้ำนไพล คมนำคมมีควำม
งำม)
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 7,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

-

2,331,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

110 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร บ้ำนโคกกรำด หมูท่ ี่ 8
1. จำกนำนำงชี พระทัย เพื่อให้กำร
บ้ำนน้อยแสงเทียน
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและรวดเร็ว
2. จำกนำนำงเตียง แต้มเขียน นำนำงทองสุข เชิงรัมย์

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,500 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.

1,220,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 3,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-

- ถนนควำมยำว
3,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

111 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำเข้ำสระ
ประปำ บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 500 ม.

-

250,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-รำงระบำยน้ำ
ยำว 500 ม. ที่

เพื่อผันน้ำเข้ำ
แหล่งน้ำอุปโภค

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
3,500 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
7,000 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
3,500 ม.
ที่สะดวกและ
ที่ได้มำตรฐำน

หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

84

แบบ ผ. 01
บริโภค

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

เป้ำหมำย

ได้มำตรฐำน

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
2,000,000 -รำงระบำยน้ำ
(อบต.ทัพรำช) ยำว 500 ม. ที่
ได้มำตรฐำน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

112 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำน บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 4,000 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

113 โครงกำรขุดลอกคลองห้วยยำง
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

กว้ำง 12.00 ม.
ยำว 5,000 ม.
ลึกเฉลีย่ 4 ม.

-

-

-

2,200,000 -คลองห้วยยำง
(อบต.ทัพรำช) ควำมยำว
5,000 ม.

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

114 โครงกำรขุดลอกคลองแผง
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

กว้ำง 12.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
ลึกเฉลีย่ 4 ม.

-

-

-

855,000
-คลองแผง
(อบต.ทัพรำช) ควำมยำว
2,000 ม.

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

115 โครงกำรขุดลอกขยำยสระน้ำ
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ

กว้ำง 50.00 ม.
ยำว 140 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

-

-

-

1,500,000 -สระน้ำ ควำม
(อบต./อบจ./ ยำว 140 ม. มี
กรมส่งเสริมฯ) ขนำดกว้ำงขึน้

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

85

แบบ ผ. 01
เลี้ยงสัตว์
116 โครงกำรขยำยสระประปำหมู่บ้ำน บ้ำนโคก เพื่อให้ประชำชน
กรำด หมู่ที่ 8
มีนำใช้
้ สำหรับ
อุปโภค บริโภค

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

117 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำพักผู้ โดยสำร บ้ำน
โคกกรำด หมู่ที่ 8
118 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมลำน
เอนกประสงค์ บ้ำนโคกกรำด
หมู่ที่ 8
119 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง (ข้ำง
โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น-ศูนย์ท่องเที่ยว
ละลุ) บ้ำนหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9
120 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

จำนวน 1 แห่ง

เป้ำหมำย

เพื่อให้ประชำชน จำนวน 1 หลัง
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
เพื่อให้เกิดควำม
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

กว้ำง 6 ม.
ยำว 3,500 ม.

-

-

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 180 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

สะดวกในกำรดำเนิน
กิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บำ้ น

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

-

300,000
-ประปำบำดำล
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 1 แห่ง

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชำชน
จำนวน 1,077
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ศำลำพัก
ผู้โดยสำร ม.8
จำนวน 1 หลัง
-ลำน
เอนกประสงค์ 1
แห่ง

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง
หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
5,200,000
- ถนน ที่ได้
ประชำชนมี
(อบต./อบจ. /
มำตรฐำน
เส้นทำงคมนำคม
กรมส่งเสริมฯ)
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
400,000
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต.ทัพรำช) 180 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

86

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
121 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

122 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้นบ้ำนหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9 (คลองยำงตอนบน-บ้ำน
คลองยำง)
123 โครงกำรขุดลอกหนองแก
บ้ำนหนองผักแว่น หมู่ 9

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

กว้ำง 050 ม.
ยำว 500 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

250,000
(อบต.ทัพรำช)

250,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

จำนวน 1 แห่ง

-

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กว้ำง 12.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

124 โครงกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำหนองคล้ำ บ้ำน
หนองผักแว่น หมู่ 9

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

จำนวน 1 แห่ง

125 โครงกำรปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์ บ้ำน
หนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชำชน จำนวน 1 หลัง
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง

126 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เพื่อให้กำร

กว้ำง 4.00 ม.

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-ฝำยน้ำล้น
จำนวน 1 แห่งที่
ได้มำตรฐำน

20,000,000 -หนองแก ควำม
(อบจ./
ยำว 2,000 ม.
กรมส่งเสริมฯ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
5,000,000 -อ่ำงเก็บน้ำ
(อบจ./
จำนวน 1 แห่ง
กรมส่งเสริมฯ)

-

150,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

500,000

-

-

-

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 165
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่ำง

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

-ศำลำ
เอนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง

หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี

87

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
เสริมเหล็ก บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10 (จำกบ้ำนนำงเปิ้ล บ้ำนนำงจันทร์)

คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

ยำว 200 ม.
หนำ 0.15 ม.

(อบต.ทัพรำช)

127 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10 (จำกบ้ำนนำงนวลจันทร์ คำพรมมำ
บ้ำนนำงบัว)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 200 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
200 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

128 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์หมูท่ ี่ 10

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 800 ม.
หนำ 0.15 ม.

1,580,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม)

-

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
800 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

129 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรัง
ผิวจรำจร
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพื่อให้กำรคมนำคม กว้ำง 5.00 ม.
มีควำมสะดวกและ ยำว 4,100 ม.
ปลอดภัย
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

130 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

2561
(บำท)
-

-

200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
1,230,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)
3,000,000
(อบจ/

-

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
3,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

-

- สะพำนควำม
ยำว 20 ม.

ประชำชนมี
เส้นทำงในกำร

กองช่ำง

88

แบบ ผ. 01
หมู่ที่ 10 (ข้ำมคลองยำง)

สะดวกและ
ปลอดภัย

กรมส่งเสริมฯ)

ที่ได้มำตรฐำน

131 โครงกำรก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 500 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

-

250,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

132 โครงกำรขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ บ้ำน
ทดวงค์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

ปำกกว้ำง 8 ม.
ก้นกว้ำง 4 ม.
ยำว 1,155 ม.
ลึก 2.00 ม.
จำนวน 1 แห่ง

-

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)

-

-

133 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค
ตลอดปี
เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

-

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-

-

-ระบบประปำ
จำนวน 1 แห่ง

134 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนเนินขำม
หมู่ที่ 11 (จำกบ้ำนนำยสมวงค์ เกตุชำติ - สำม
แยกเขำทะลำย)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 1,900 ม.
หนำ 0.15 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

4,250,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,900 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

135 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำร

เป้ำหมำย
กว้ำง 4.00 ม.

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
5,700,000

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว 500
ม. ที่ได้
มำตรฐำน
-คลอง
ยำว 1,155 ม.
ได้มำตรฐำน

คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 899
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่

89

แบบ ผ. 01
ภำยในหมู่บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11 พร้อมวำง คมนำคมมีควำม
ท่อระบำยน้ำ
สะดวกและ
ปลอดภัย
136 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรัง เพื่อให้กำรคมนำคม
มีควำมสะดวกและ
ผิวจรำจร บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11
ปลอดภัย

ยำว 1,900 ม.
หนำ 0.15 ม.
กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 2,600 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15ม.

(อบต./อบจ./ 1,900 ม.
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน
-

-

800,000
(อบต.ทัพรำช)

-

สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
2,600 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

ปลอดภัยมำกขึ้น

137 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำเลียงพืชผลทำงกำร เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
เกษตร บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
138 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้กำร
เหล็กบ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11
คมนำคมมีควำม
(ข้ำมไปละลุ)
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,700 ม.
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

-

-

600,000
- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
(อบต.ทัพรำช) 1,700 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น

กองช่ำง

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 25.00 ม.

-

-

-

3,500,000 - สะพำนควำม
(อบต./อบจ./ ยำว 25 ม.
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน

กองช่ำง

139 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11

ยำว 1,500 เมตร

-

750,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

จำนวน 1 แห่ง

-

5,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

140 โครงกำรขุดลอกสระน้ำประปำบ้ำนเนินขำม เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
หมู่ที่ 11

บริโภคทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ประชำชนมี
เส้นทำงในกำร
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
1,500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-สระน้ำ จำนวน ประชำชนมีน้ำ
1 แห่ง
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

กองช่ำง

90

แบบ ผ. 01
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

141 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
3,600,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

142 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำนเนิน
ขำม หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

จำนวน 1 แห่ง

-

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-

143 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
จำกสำมแยกบ้ำนนำยสวัสดิ์ พูนสวัสดิ์ หน้ำสะพำนวัดคลองยำง

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 200 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

450,000
(อบต.ทัพรำช)

144 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนคลองยำง
หมู่ที่ 12

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำ 0.15 ม.

4,100,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

กว้ำง 0.50 ม.

-

2,000,000

-

145 โครงกำรขยำยขอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้กำร

2564
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ระบบประปำ
จำนวน 1 แห่ง

ประชำชน
จำนวน 895
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 895
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

-ระบบประปำ
จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
200 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
2,000 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

- ขอบถนนกว้ำง ประชำชนมี

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
ภำยในหมู่บ้ำนคลองยำง
หมู่ที่ 12

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

146 โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร บ้ำนคลองยำง
หมู่ที่ 12
1. จำกวัดเขำป่ำรัง - เขำขวำง

2. จำกวัดวังวำรีทอง - หนองใหญ่

3. จำกคลองใหญ่ - เขำน้อย

4. จำกนำนำยมำ - เขตอุทยำน

คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

ยำว 2,000 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

0.50 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 3,500 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15ม.

-

-

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 3,000 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15ม.

-

-

900,000
(อบต.ทัพรำช)

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 2,500 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15ม.

-

-

800,000
(อบต.ทัพรำช)

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 1,000 ม. หนำ

-

-

300,000

-

2564
(บำท)

เส้นทำง
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว
3,500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมี
เส้นทำง
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

- ถนนควำมยำว
3,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
- ถนนควำมยำว
2,500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

- ถนนควำมยำว
1,000 ม.
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แบบ ผ. 01
(อบต.ทัพรำช)

เฉลี่ย 0.15ม.

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 7,000 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15ม.

5. จำกบ้ำนคลองยำง - ลำสะโตน

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

147 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร บ้ำนคลองยำง หมูท่ ี่ 12
(จำกนำนำยธงชัย ยำงนอก - ถนนลำสะ
โตน)

148 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
(ข้ำมคลองยำงวังรีตอนบน)

149 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำถนนลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้กำรคมนำคม
มีควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

เป้ำหมำย
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,500 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.

-

2561
(บำท)
530,000
(อบต.ทัพรำช)

-

2,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

ที่ได้มำตรฐำน

-

2564
(บำท)
-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

-

-

3,000,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

-

ยำว 1,000 ม.

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ถนนควำมยำว
7,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
1,500 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
สะพำนควำม
ยำว 20 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมี
เส้นทำงในกำร
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
-ท่อระบำยน้ำ ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ยำว 1,000 ม. ที่ ท่วมขัง
ได้มำตรฐำน

กองช่ำง

กองช่ำง
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150 โครงกำรขุดลอกหนองเพิก
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 20 ม.

-

-

151 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยหนองเพิก พร้อมคลอง เพื่อให้มีแหล่งกัก
ไส้ไก่ บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 20 ม.

-

-

152 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
(วังรีบน สะพำนไม้ตอนบน)

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

-

-

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

153 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น
คลองเผือก บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

154 โครงกำรขุดลอกคลองเผือก
บ้ำนคลองยำง หมู่ 12

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

กว้ำง 12.00 ม.
ยำว 5,000 ม.
ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.

2561
(บำท)
-

-

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-ฝำยน้ำล้น
หนองเพิก ควำม
ยำว 20 ม. ที่ได้
มำตรฐำน
2,000,000
-ฝำยน้ำล้น
(อบต./อบจ./
หนองเพิก ควำม
กรมส่งเสริมฯ)
ยำว 20 ม. ที่ได้
มำตรฐำน
700,000
-ฝำยน้ำล้น
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 1 แห่ง
ทีไ่ ด้มำตรฐำน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
1,000,000
(อบจ./
อบต.ทัพรำช)
-

-

-

2564
(บำท)
-

5,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ฝำยน้ำล้นคลอง
เผือก ควำมยำว
20 ม. ที่
มำตรฐำน
-คลอง ควำม
ยำว 5,000 ม.

ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
155 โครงกำรขุดลอกคลองยำง
บ้ำนคลองยำง หมู่ 12

กว้ำง 12.00 ม.
ยำว 7,000 ม.
ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.

-

-

-

156 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
พร้อมขยำยเขต บ้ำนคลองยำง
หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

ยำว 450 ม.

-

800,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-ประปำ มี
คุณภำพและ
มำตรฐำน

157 โครงกำรซ่อมแซมประตูระบำยน้ำ
อุดรอยรั่วผนังกั้นน้ำ บ้ำนคลองยำง หมู่ที่
12

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

จำนวน 1 แห่ง

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-ประปำ มี
คุณภำพและ
มำตรฐำน

158 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

จำนวน 1 แห่ง

3,600,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-

-

-

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

159 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว
ละลุ บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ประชำชน จำนวน 1 หลัง
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

7,000,000 -คลอง ควำม
(อบจ./
ยำว 7,000 ม.
กรมส่งเสริมฯ)

2564
(บำท)
-

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่ำง

-ประปำ
จำนวน 1 แห่ง
ได้คณ
ุ ภำพ

ประชำชน
จำนวน 296
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่ำง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ศูนย์ท่องเที่ยว
จำนวน 1 หลัง

หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

กองช่ำง
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

แบบ ผ. 01
160 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แบบ CAPE SEAL
บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
(จำกถนน 348-บ้ำนเจริญสุข)
161 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 6,500 ม.

13,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

-

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 1,515 ม.
หนำ 0.15 ม.
พร้อมรำงระบำย
น้ำ

4,242,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 1,500 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.

-

460,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

2. จำกถนน 348 - นำนำงน้อย
สำรสุข

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 1,500 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.

-

460,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

3. จำกนำนำยศุภชัย วงค์ทำเนียบ - นำ
นำยอุทำน ดีสมดู

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 1,600 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.

-

490,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

162 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรัง
ผิวจรำจร บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
1. จำกหน้ำโรงเรียนทัพรำชวิทยำ - ทด
บ้ำนเหนือ

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
6,500 ม.
เส้นทำงคมนำคม
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,515 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,500 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
- ถนนควำมยำว ปลอดภัยมำกขึ้น
2,500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

กองช่ำง

กองช่ำง

- ถนนควำมยำว
1,600 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
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แบบ ผ. 01
4. จำกนำนำงประวิง หอมเย็น นำนำยหอม วำรีใน

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

163 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อ ลำเลียงพืชผล เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
ทำงกำรเกษตร บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
พืชผลทำงกำร
(จำกสวนนำงลำพูน - นำนำงรวีรตั น์ ดีสมดู)
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
164 โครงกำรก่อสร้ำงรำงท่อระบำยน้ำ
เพื่อป้องกัน
บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 (จำกบ้ำนนำงอำรี
น้ำท่วมขัง
วรรณ เสนำวัง - สำมแยกหนองปรือ)
165 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
เพื่อป้องกัน
หมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 3,000 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.

-

1,800,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
3,000 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม.

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
2,000 ม.
ควำมสะดวกใน
ที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น

กองช่ำง

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 200 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.
จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

-

166 โครงกำรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำสำธำรณะ
เป็น 15 แอม์ บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

หมู่ 13

-

167 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง
บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

หมู่ 13

-

300,000
-ท่อระบำยน้ำ
(อบต.ทัพรำช) ยำว 200 ม. ที่
ได้มำตรฐำน
800,000
-ท่อระบำยน้ำ
(อบต.ทัพรำช)
ยำว 800 ม. ที่
ได้มำตรฐำน
15,000
หม้อแปลงไฟฟ้ำ
(อบต.ทัพรำช)
15 แอม

-

700,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-ระบบไฟฟ้ำที่มี
คุณภำพสูง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 579
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่ำง

ประชำชนจำนวน
579 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้เกิดควำม
สะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของ
หมู่บ้ำน
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

จำนวน 1 หลัง

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,400 ม.

-

4,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

170 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนไพลงำม
หมู่ที่ 14

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

171 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังผิวจรำจร บ้ำน
ไพลงำม หมู่ที่ 14
(ข้ำงคลองส่งน้ำห้วยยำง - นำนำยชำ ระ
พันธ์)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำ 0.15 ม.
พร้อมรำงระบำย
น้ำ
กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

-

1,256,000
(อบต.ทัพรำช)

-

172 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร (จำกนำนำยชำ ระพันธ์ –

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.

-

-

-

168 โครงกำรปรับปรุงศำลำประชำคม บ้ำนทุ่ง
ทะเล หมู่ที่ 13

169 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แบบ CAPE SEAL
บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14
จำกบ้ำนไพลงำม – บ้ำนเจริญสุข

2561
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ศำลำประชำคม หมู่บ้ำนมี
จำนวน 1 หลัง สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,400 ม.
เส้นทำงคมนำคม
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

4,480,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต./อบจ./ 60 ม.
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

700,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต.ทัพรำช) 2,000 ม.

กองช่ำง

ที่สะดวกและ
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แบบ ผ. 01
ถนนเขำคันนำ) บ้ำนไพลงำม หมูท่ ี่ 14

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

173 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร (จำกถนน 3486 - นำนำย
วสันต์) บ้ำนไพลงำม
หมู่ที่ 14

174 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14

เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ที่ได้มำตรฐำน

พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-รำงระบำยน้ำ
จำนวน 1 แห่ง
ที่ได้มำตรฐำน
-ศำลำประชำคม
จำนวน 1 หลัง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ ที่
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

กองช่ำง

3,600,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต./อบจ./ 1,400 ม.
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน ที่สะดวกและ

กองช่ำง

2564
(บำท)
700,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต.ทัพรำช) 2,000 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

-

-

-

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

176 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

-

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,400 ม.
หนำ 0.15 ม.

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-

เพื่อให้เกิดควำม จำนวน 1 หลัง
สะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

ตัวชี้วัด
(KPI)

800,000
(อบต.ทัพรำช)

175 โครงกำรปรับปรุงศำลำประชำคม หมู่บ้ำน
ไพลงำม หมู่ที่ 14

ปลอดภัยมำกขึ้น

ปลอดภัยมำกขึ้น

177 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
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แบบ ผ. 01
เสริมเหล็กบ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
ช่วงที่ 1 จำกบ้ำนนำยหลำง ทัตสอย - บ้ำน เพื่อให้กำร
นำงทองคำ แสดงจิต
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
ช่วงที่ 2 จำกบ้ำนนำงเกตุ ศรีแก้ว - บ้ำน
นำงแจ๋ว แก้วอุดม

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 500 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

-

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 200 ม.
หนำ 0.15 ม.

-

-

-

เป้ำหมำย

178 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
(จำกบ้ำนนำยทองขำน บุญทัน- บ้ำนนำงอำ
พร ประโยชน์โยธิน)

เพื่อให้กำร
กว้ำง 4.00 ม.
คมนำคมมีควำม ยำว 500 ม.
สะดวกและ
หนำ 0.15 ม.
ปลอดภัย

179 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
(จำกบ้ำนนำยสนิท ศรีแก้ว บ้ำนนำงแจ๋ว แก้วอุดม)

เพื่อให้กำร
กว้ำง 4.00 ม.
คมนำคมมีควำม ยำว 200 ม.
สะดวกและ
หนำ 0.15 ม.
ปลอดภัย

180 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิว เพื่อให้กำร

กว้ำง 5.00 ม.

2561
(บำท)
1,120,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

-

-

-

600,000

1,120,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ 500 ม.
เส้นทำง
กรมส่งเสริมฯ) ทีไ่ ด้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
450,000
- ถนนควำมยำว ปลอดภัยมำกขึ้น
(อบต.ทัพรำช) 200 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
500 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

450,000
- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
(อบต.ทัพรำช) 200 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
จรำจรภำยในหมู่บำ้ นเขำวงศ์ หมูท่ ี่ 15

181 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร บ้ำนเขำวงศ์
หมู่ที่ 15 (จำกบ้ำนเขำวงศ์ บ้ำนโคกกรำด)

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

182 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
1. จำกนำนำยวิเชียร ชินหงส์ –
นำนำยสมบูรณ์ ศิริบุตร

2. จำกสะพำน คสล. - สำมแยกนำนำยบุญ
ศรี แสวงดี

คมนำคมมีควำม ยำว 1,600 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.
สะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 5,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

(อบต.ทัพรำช)

-

1,900,000
(อบต.ทัพรำช)

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

-

1,600 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

เส้นทำง
คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

- ถนนควำมยำว
5,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้ำง 8.00 ม.
ยำว 1,500 ม.
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

-

-

530,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
1,500 ม.
เส้นทำง
ที่ได้มำตรฐำน คมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กว้ำง 8.00 ม.
ยำว 1,500 ม.

-

-

530,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
1,500 ม.

2564
(บำท)
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กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
หนำเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
183 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยใน
หมู่บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

184 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ
บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
(จำกหนองคล้ำ - หนองผักแว่น)
185 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้นข้ำมคลองห้วย
ยำง บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15 (บริเวณนำนำย
หนูไกร)

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

186 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ (ขนำดใหญ่)
บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15

187 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16 (จำก

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

วัตถุประสงค์

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 1,600. ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.
กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 1,500 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.
กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 30.00 ม.

เป้ำหมำย

เพื่อให้
จำนวน 1 แห่ง
ประชำชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค
เพื่อให้กำร
กว้ำง 6.00 ม.
คมนำคมมีควำม ยำว 1,400 ม.

ที่ได้มำตรฐำน

-

800,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-

-

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)
-

2561
(บำท)
3,743,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

-

-รำงระบำยน้ำ
ยำว 1,600 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-ท่อระบำยน้ำ
ยำว 1,500 ม. ที่
ได้มำตรฐำน
1,000,000 -ฝำยน้ำล้นข้ำม
(อบจ./
คลองห้วยยำง
อบต.ทัพรำช) ยำว 30 ม.
ที่มำตรฐำน

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 161
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ประปำ มี
คุณภำพและ
มำตรฐำน

ประชำชน
จำนวน 758
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
3,600,000 - ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
(อบต./อบจ./ 1,400 ม.
ที่สะดวกและ

102

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
บ้ำนนำยสมพงษ์ เพชรัตน์ บ้ำนนำงพิมพิศำ บุญเลิศ)

สะดวกและ
ปลอดภัย

หนำ 0.15 ม.

188 โครงกำรขยำยขอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16 พร้อมรำงระบำยน้ำ
(จำกบ้ำนนำงแลน สระหุนันท์ - บ้ำนนำย
สมศักดิ์ วงวำท)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 0.50 ม.
ยำว 1,000 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ

189 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนหนองกก
หมู่ที่ 16

เพื่อให้กำร
กว้ำง 6.00 ม.
คมนำคมมีควำม ยำว 1,600 ม.
สะดวกและ
หนำ 0.15 ม.
ปลอดภัย

กว้ำง 5.00 ม.
190 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิว เพื่อให้กำร
จรำจร บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16 (จำกนำนำย คมนำคมมีควำม ยำว 2,000 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.
ประสิทธิ์ - ป่ำช้ำบ้ำนตะลุมพุก)
สะดวกและ
ปลอดภัย

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

191 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง

เป้ำหมำย
กว้ำง 6.00 ม.

กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน

ปลอดภัยมำกขึ้น

1,000,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-

-

-

- ขอบถนนกว้ำง ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
0.50 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

-

4,800,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
1,600 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

- ถนนควำมยำว ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

2564
(บำท)
1,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- ถนนควำมยำว ประชำชนได้รับ
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

แบบ ผ. 01
ทำงกำรเกษตร บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
(จำกนำนำยตุลย์ วังทัพ - ถนน 3023
(กุดเวียน-กระสัง)

พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและรวดเร็ว

192 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำพร้อมวำงท่อ เพื่อป้องกัน
ภำยในหมู่บ้ำนหนองกก
น้ำท่วมขัง
หมู่ที่ 16
193 โครงกำรขุดลอกคลองไส้ไก่ (จำกนำนำยทวี
ชูชำติ - หนองทัพรำช) บ้ำนหนองกก
หมู่ที่ 16

ยำว 3,500 ม.
หนำเฉลี่ย 0.80 ม.
พร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ำ
ยำว 1,000 ม.

เพื่อให้มีแหล่ง ยำว 3,000 เมตร
น้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
194 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
เพื่อให้
จำนวน 1 แห่ง
หนองกก หมู่ที่ 16
ประชำชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค
195 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำผิวดิน (ขนำด เพื่อให้
จำนวน 1 แห่ง
ใหญ่) บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
ประชำชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค
196 โครงกำรต่อเติมปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์ เพื่อให้เกิดควำม จำนวน 1 หลัง
บ้ำนหนองกก หมู่ 16
สะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของ
หมู่บ้ำน

(อบต./อบจ./ 3,500 ม.
กรมส่งเสริมฯ) ที่ได้มำตรฐำน

-

-

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
1,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
500,000
-คลอง ควำม
(อบต.ทัพรำช) ยำว 7,000 ม.

-

-

-

-

-

2,000,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-ประปำ
จำนวน 1 แห่ง

3,743,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-ประปำ
จำนวน 1 แห่ง

-

500,000
(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

- ศำลำ
เอนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง

ควำมสะดวกใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
มำกขึ้น
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

ประชำชน
จำนวน 150
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
ประชำชน
จำนวน 150
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์
หมู่บ้ำนมี
สถำนที่ สะดวก
ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

กองช่ำง

104

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
ที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

197 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วลวดหนำมกั้นแนวเขตหนอง เพื่อป้องกันแนว
ไผ่ล้อม บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
เขต

จำนวน 14 ไร่

198 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ
CAPE SEAL บ้ำนไพลอนันต์ หมู่ที่ 17
จำกบ้ำนนำยอ่อน เย็นประสพ - วัดไพรอนันต์

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 2,500 ม.

-

-

-

199

กว้ำง 4.00 ม.
ยำว 2,000 ม.
หนำ 0.15 ม.

1,200,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-

-

-

- ถนนควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

กว้ำง 5.00 ม.
ยำว 3,500 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

-

-

1,100,000
(อบต.ทัพรำช)

-

- ถนนควำมยำว
3,500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 1,250 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15ม.

-

-

-

400,000
(อบต.ทัพรำช)

- ถนนควำมยำว
1,250 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ยำว 1,000 ม.

-

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-รำงระบำยน้ำ
ควำมยำว
1,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
-คลองกระโดน

200

201

202

โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เพื่อให้กำร
เสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนไพรอนันต์
คมนำคมมีควำม
หมู่ที่ 17
สะดวกและ
ปลอดภัย
โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจร เพื่อให้กำร
ภำยในหมู่บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ที่ 17
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิว
เพื่อให้กำร
จรำจร บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 (จำกวัดไพร
คมนำคมมีควำม
อนันต์ - นำนำยเพียง ใจอุ่น)
สะดวกและ
ปลอดภัย
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำพร้อมวำงท่อ
เพื่อป้องกัน
ภำยในหมู่บ้ำนไพรอนันต์
น้ำท่วมขัง
หมู่ที่ 17

203 โครงกำรผันน้ำคลองกระโดน

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ

2561
(บำท)
-

2564
(บำท)
800,000
(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)
9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

15,000,000

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

-รั้วลวดหนำม

พื้นที่มีแนวเขตที่
ชัดเจน

- ถนนควำมยำว
2,500 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง

ประชำชนมีน้ำ

กองช่ำง
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กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 01
บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ 17

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

204 โครงกำรขุดลอกสระน้ำแก้มลิง
บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ 17

205 โครงกำรขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ บ้ำนไพร
อนันต์ หมู่ที่ 17

206 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ (ขนำดใหญ่)
บ้ำนไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

(อบต.อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
กำรเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี

เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งำน

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค

ปำกกว้ำง 8 ม.
ก้นกว้ำง 4 ม.
ยำว 1,160 ม.
ลึก 2.00 ม.
จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
4,000,000
(อบต.อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

-สระน้ำ จำนวน
1 แห่ง

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
ทำกำรเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

-

-คลอง
ยำว 1,160 ม.
ได้มำตรฐำน

ประชำชนจำนวน
675 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่ำง

-

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)
-

-

-

-ประปำ
จำนวน 1 แห่ง

ประชำชน จำนวน
240 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

กองช่ำง

-

-

-

- ถนนควำมยำว
9,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

กองช่ำง

-

-

-

- ถนนควำมยำว
4,100 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

207 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ
Cape Seal บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 (จำกบ้ำน
หนองปรือ - ปรำสำทเขำโล้น)

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 9,000 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.

3,600,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)
31,500,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

208

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 4,100 ม.หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม.

14,350,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ
Cape Seal บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7 (จำกบ้ำนโคก คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ไพล - ปรำสำทเขำโล้น)
ปลอดภัย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

จำนวน 1 แห่ง
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กองช่ำง

แบบ ผ. 01
209 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1

210 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

211 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

212 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9
213 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำผิวดินขนำด
ใหญ่ บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนำระบบ
ประปำให้สำมำรถ
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่ำง
เพียงพอ
เพื่อพัฒนำระบบ
ประปำให้สำมำรถ
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่ำง
เพียงพอ

จำนวน 1 แห่ง

561,000
(กรมส่งเสริม ฯ ,
อบจ,อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-ระบบประปำ
มีคุณภำพและ
มำตรฐำน

ประชำชน จำนวน
183 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

กองช่ำง

จำนวน 1 แห่ง

561,000
(กรมส่งเสริม ฯ ,
อบจ,อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-ระบบประปำ
มีคุณภำพและ
มำตรฐำน

ประชำชน จำนวน
260 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

กองช่ำง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

เพื่อพัฒนำระบบ
ประปำให้สำมำรถ
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่ำง
เพียงพอ
เพื่อพัฒนำระบบ
ประปำให้สำมำรถ
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่ำง
เพียงพอ

จำนวน 1 แห่ง

561,000
(กรมส่งเสริม ฯ ,
อบจ,อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-ระบบประปำ
มีคุณภำพและ
มำตรฐำน

ประชำชน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่ำง

จำนวน 1 แห่ง

561,000
(กรมส่งเสริม ฯ ,
อบจ,อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-ระบบประปำ
มีคุณภำพและ
มำตรฐำน

ประชำชน จำนวน
165 ครัวเรือน
ได้รับผลประโยชน์

กองช่ำง

เพื่อพัฒนำระบบ
ประปำให้
สำมำรถมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค
อย่ำงเพียงพอ

จำนวน 1 แห่ง

2,383,000
(กรมส่งเสริม ฯ ,
อบจ,อบต.ทัพรำช)

-

-

-

-ระบบประปำ
มีคุณภำพและ
มำตรฐำน

ประชำชน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่ำง

2564
(บำท)
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แบบ ผ. 01
214 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ
CAPE SEAL

215 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภำยในตำบลทัพรำช

216 โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร ภำยในตำบลทัพรำช

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

หมู่ 1-17

9,000,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ม.1-17

หมู่ 1-17

1,200,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ถนนควำมยำว
2,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

หมู่ที่ 1-17

1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

- ถนน
ที่ได้มำตรฐำน

เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

217

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผลทำงกำร
เกษตร ภำยในตำบลทัพรำช

หมู่ 1-17

1,300,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริม ฯ)

1,300,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริม ฯ)

1,300,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริม ฯ)

218

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำพร้อมวำงท่อ ภำยใน
ตำบลทัพรำช

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืชผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและรวดเร็ว
เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

หมู่ที่ 1-17

219

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำภำยในตำบลทัพรำช

เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง

หมู่ที่ 1-17

1,000,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)
1,000,000
(อบต./อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

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

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

2561
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

1,300,000
- ถนน ที่ได้
(อบต./อบจ./กรม มำตรฐำน
ส่งเสริม ฯ)

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

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมำก
ขึ้น
-รำงระบำยน้ำ ที่ได้ ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
มำตรฐำน
ท่วมขัง

กองช่ำง

-ท่อระบำยน้ำ ที่ได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ
ท่วมขัง
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กองช่ำง

แบบ ผ. 01
220

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยเช็คแด็ม

221

โครงกำรขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ภำยในตำบล
ทัพรำช

222

โครงกำรติดตั้งและขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยใน
หมู่บ้ำน

223

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตรและที่อยู่
อำศัย

224

โครงกำรติดตั้งไฟสัญญำณจรำจร
โรงเรียนวัดหนองติม

รวม

224 โครงการ

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี
เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี
เพื่อให้มีแสงสว่ำง
ภำยในหมูบ่ ้ำนและ
ลดปัญหำสังคม

เพื่อสะดวกในกำร
ทำกำรเกษตร และ
เพื่อควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ถนน
-

หมู่ 1-17
จำนวน 3 แห่ง
หมู่ที่ 1-17

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช/อบจ.)

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)
2,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)
2,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-ฝำยเช็คแด็ม
จำนวน 3 แห่ง
ที่ได้มำตรฐำน
-คลอง
ได้มำตรฐำน

หมู่ 1- 17

2,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช/
อบจ.)
2,000,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

หมู่ 1 - 17

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

2,500,000
(อบจ. /
อบต.ทัพรำช)

-ไฟฟ้ำ เพือ่
กำรเกษตร จำนวน
17 หมู่

ยำว 350 เมตร

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

ไฟสัญญำณจรำจร

-

109,504,000

100,204,000

180,158,000

175,191,000

-

-ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
จำนวน 17 หมู่

ประชำชนจำนวน
795 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์
ประชำชนจำนวน
675 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
สัญจรไป-มำ มี
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชำชน จำนวน
3,364 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่ำง

ประชำชนจำนวน
4,448 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์
-

กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกระจำยรำยได้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
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กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

-

แบบ ผ. 01
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

- ลำนตำก
ผลผลิต

-

- ลำนตำก
ผลผลิต จำนวน
5 ไร่

ประชำชนมีลำน
ตำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

กองช่ำง

-

-

-ศูนย์เรียนรู้
จำนวน 1 หลัง

หมู่บ้ำนมีสถำนที่
ที่สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

กองช่ำง

-

3,500,000
(อบต.ทัพรำช)

-ศูนย์เรียนรู้
จำนวน 1 หลัง

หมู่บ้ำนมีสถำนที่
ที่สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ

กองช่ำง

โครงกำร / กิจกรรม

1

โครงกำรก่อสร้ำงลำนตำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร บ้ำนหนองติม
หมู่ที่ 1
โครงกำรปรับเกลี่ยหน้ำดินเพื่อเป็น
ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำน
หนองติม หมู่ที่ 1

เพื่อตำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

จำนวน 1
แห่ง

เพื่อตำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

จำนวน 5 ไร่

1,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

3

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์เรียนรู้
ตำบลทัพรำช พร้อมป้ำยทำงเข้ำ บ้ำน
หนองปรือ หมู่ที่ 3

เพื่อใช้เป็นอำคำร
เรียนรูด้ ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง

จำนวน 1
แห่ง

-

3,000,000
(อบต.ทัพรำช)

4

โครงกำรปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
กำรเกษตรบ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ศูนย์กำรเรียนรู้
มีสภำพที่คงทนถำวร

-

-

ที่
5

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงลำนรับซื้อผลผลิต
ทำงกำรเกษตร บ้ำนคลองยำง

เป้ำหมำย

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
ได้ลำนตำกผลผลิต กองช่ำง
ทำงกำรเกษตร

ที่

2

วัตถุประสงค์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
3,000,000
(อบต.ทัพรำช)

จำนวน 1
หลัง

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ได้พันธุ์ข้ำวตรง
กับควำมต้องกำรของ

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
3,800,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ลำนตำก
ผลผลิต

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
ได้ลำนตำกผลผลิต กองช่ำง
ทำงกำรเกษตร
ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
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6

รวม

หมู่ที่ 12
โครงกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14

6 โครงการ

ท้องตลำด
เพื่อให้เกิดควำม
สะดวกในกำรดำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของ
หมู่บ้ำน
-

จำนวน 1 หลัง

-

-

-

-

1,500,000

3,000,000

6,800,000

200,000
-โรงเรือนเลี้ยง
(อบต.ทัพรำช) สัตว์
จำนวน 1 หลัง
3,700,000

-

ประชำชนมี
โรงเรือนไว้สำหรับ
เลี้ยงสุกร

กองช่ำง

-

-

2.2 แผนงำนกำรเกษตร
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1

โครงกำรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ
105

2

โครงกำรจัดซื้อไก่พันธุ์พื้นบ้ำน

3

โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลทัพรำช บ้ำนหนองปรือ
หมู่ที่ 3
โครงกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ
105 (กลุ่มเกษตรกรบ้ำนโคกไพล)
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

4

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
3,000,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ได้พันธุ์ข้ำวตรง
กับควำมต้องกำรของ
ท้องตลำด
เพื่อให้ประชำชนมี
อำชีพเสริม

หมู่ 1- 17

2561
(บำท)
-

หมู่ 1- 17

-

-

-

800,000
(อบต.ทัพรำช)

เพื่อให้ประชำชนมี
อำชีพเสริม

หมู่ 3

-

-

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ของเมล็ดพันธุ์ข้ำว
หอมมะลิ

หมู่ 7

-

-

-

100,000
- ได้พัฒนำ
(อบต.ทัพรำช) เมล็ดพันธุ์ข้ำว
หอมมะลิที่มี
คุณภำพ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

2564
(บำท)
-

- ได้รับเมล็ด
พันธุ์ข้ำวที่มี
คุณภำพ
หมู่ 1- 17

หมู่ 1- 17

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
ได้พันธุ์ข้ำวตรงกับ สำนักงำน
ควำมต้องกำรของ
ปลัดฯ
ท้องตลำด
ประชำชนในพื้นที่ สำนักงำน
ได้ประกอบอำชีพ
ปลัด
เสริม
ประชำชนในพื้นที่ สำนักงำน
ได้ประกอบอำชีพ
ปลัด
เสริม
ได้เมล็ดพันธุ์ข้ำว สำนักงำน
หอมมะลิที่มี
ปลัด ฯ
คุณภำพ
ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ผลที่คำดว่ำจะ

หน่วยงำน
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5

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ จักรเย็บผ้ำ
เพื่อส่งเสริมอำชีพกำร
อุตสำหกรรมโรงงำน บ้ำนโคกไพล หมู่ เย็บจักรอุตสำหกรรม
ที่ 7

6

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มขยำยพันธุ์ข้ำว
หอมมะลิ 105 บ้ำนทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ บ้ำนทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13
โครงกำรจัดซื้อรถไถพร้อมเครื่องอัด
ฝำงข้ำว บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14

7
8

9

10

รวม

เพื่อส่งเสริมกลุม่
ขยำยพันธุ์ข้ำวหอม
มะลิ
เพื่อให้ประชำชนได้รับ
กำรส่งเสริมอำชีพ
เพื่อมีเครื่องใช้ทำง
กำรเกษตร

โครงกำรรณรงค์ปลูกหญ้ำแฝกอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดินและ
ดำเนินรอยตำม
พระรำชดำริ
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กลุ่มอำชีพ เพื่อให้ประชำชนมี
ในหมู่บ้ำนหนองกก หมู่ 16
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประกอบ
อำชีพต่ำง ๆ
10 โครงการ

-

จำนวน 10 ชุด

จำนวน 140
ครัวเรือน
จำนวน 140
ครัวเรือน
จำนวน 1 คัน

หมู่ 1 - 17

2561
(บำท)
-

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
250,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

-

2564
(บำท)
-

(KPI)

-

-

50,000

250,000
(อบต. /
งบศูนย์พัฒนำ
ฝีมือแรงงำน
จังหวัด)
3,300,000

-

1,300,000

1,850,000

รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

- จักรเย็บผ้ำ
กลุ่มอำชีพได้รับ
อุตสำหกรรม จำ กำรส่งเสริม
วน 10 ชุด

200,000
- กลุ่มขยำยพันธุ์
(อบต.ทัพรำช) ข้ำวได้รับกำร
ส่งเสริม
200,000
- ประชำชน
(อบต.ทัพรำช) 140 ครัวเรือน
1,000,000
- รถไถพร้อม
(อบต.ทัพรำช)
เครื่องอัดฝำง
จำนวน 1 คัน
50,000
50,000
50,000
50,000
- ประชำขนร่วม
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) รณรงค์ปลูก
หญ้ำแฝกอัน

ประชำชน
บ้ำนหนองกก
หมู่ 16
จำนวน 200 คน

ได้รับ

สำนักงำน
ปลัด ฯ

- ประชำชน ทั้ง
200 คน มี
ควำมรู้ในกำร
ประกอบอำชีพ

ได้เมล็ดพันธุ์ข้ำว
หอมมะลิที่มี
คุณภำพ
ประชำชนได้รับ
กำรส่งเสริมอำชีพ
มีรถไถพร้อม
เครื่องอัดฝำงใช้ใน
กำรทำกำรเกษตร
ดินได้รับควำม
สมบูรณ์ และกำร
พังทลำยลด
น้อยลง
ประชำชนมีอำชีพ
ที่มั่นคง และมี
รำยได้อย่ำง
พอเพียงและคุ้มค่ำ

-

-

-

สำนักงำน
ปลัด ฯ
สำนักงำน
ปลัด ฯ
สำนักงำน
ปลัดฯ

สำนักงำน
ปลัดฯ
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2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
หมู่ 1 - 17

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,300,000
1,300,000
1,300,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

1.

โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อให้ประชำชนได้นำ
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

2.

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี
วิถีพอเพียงและส่งเสริมอำชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตำบลทัพรำช

เพื่อส่งเสริมอำชีพตำม ประชำชนในเขต
300,000
300,000
แนวปรัชญำเศรษฐกิจ พื้นที่เขตตำบล (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
พอเพียง
ทัพรำช

300,000
(อบต.ทัพรำช)

3.

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องจำก
พระรำชดำริ

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดินและ
ดำเนินรอยตำม
พระรำชดำริ

100,000
(อบต.ทัพรำช)

4.

โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร เพื่อให้ประชำชนได้นำ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญำเศรษฐกิจ
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

หมู่ 1 - 17

หมู่ 7

100,000
100,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

-

300,000
(อบต.ทัพรำช)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
1,300,000 -หมู่บ้ำน
(อบต.ทัพรำช) เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ประชำชนได้นำ
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
300,000
-ประชำชนใน สนับสนุนให้เกิด
(อบต.ทัพรำช) เขตพื้นที่เขต ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตำบลทัพรำช และพัฒนำให้มี
จำนวน 300 คุณภำพไปสูต่ ลำด
คน
ภำยนอก
100,000
- ประชำขน
ดินได้รับควำม
(อบต.ทัพรำช) ร่วมรณรงค์
สมบูรณ์ และกำร
ปลูกหญ้ำแฝก พังทลำยลด
อัน
น้อยลง
-

-หมู่บ้ำน
เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ

ประชำชนได้นำ
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ

กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ

กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ

กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ
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ชีวิตประจำวัน
รวม

4 โครงการ

-

-

1,700,000

2,000,000

1,700,000

1,700,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่
1.

รวม

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ประชำชนมีควำมรู้ใน
กำรป้องกันโดยกำรนำ
สุนัขรับกำรฉีดวัคซีน

หมู่ที่ 1-17

-

-

1 โครงการ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
89,900
89,900
89,900
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
89,900

89,900

89,900

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
89,900
-ประชำชนใน
(อบต.ทัพรำช) พื้นที่ตำบล
ทัพรำช
89,900

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชำชนมีควำมรู้ใน สำนักงำน
กำรป้องกันโดยกำร
ปลัดฯ
ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

นำสุนัขรับกำรฉีด
วัคซีน 100 %

-

-

3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภัยใน
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ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ และ
เทศกำลสงกรำนต์
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้ำนตำบลทัพรำช

2.

รวม

ที่

2 โครงการ
3.3 แผนงำนกำรศึกษำ
โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน
เพื่อป้องกันและรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน

-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงสัญจร
ไป- มำ
ตำบลทัพรำช

-

เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
321,000
321,000
321,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
30,000
30,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
351,000

351,000

30,000
(อบต.ทัพรำช)
351,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
200,000
200,000
200,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

1.

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกองกำร
ศึกษำ ฯ

เพื่อพัฒนำทักษะและ
ควำมรู้บุคลำกรกอง
กำรศึกษำ

บุคลำกรกอง
กำรศึกษำ

2.

โครงกำรหนูน้อยรักกำรอ่ำน

3.

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (250 คน ๆ ละ
20 บำท 280 วัน)

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนสิ ัยรักกำร
อ่ำน
เพื่อสนับสนุนอำหำร
กลำงวันสำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

นักเรียนในเขต
40,000
40,000
พื้นที่ตำบล
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
ทัพรำช
ศพด.ในเขตพื้นที่ 1,400,000
1,400,000
ตำบลทัพรำช
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
จำนวน 6 ศูนย์

40,000
(อบต.ทัพรำช)
1,400,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
-ประชำชนมี
321,000
(อบต.ทัพรำช) ควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เส้นทำง
30,000
-ประชำชน
(อบต.ทัพรำช) ตำบลทัพรำช
351,000

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

สำมำรถป้องกัน
และรักษำควำม
สงบเรียบร้อยของ
ประชำชนได้

สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

2564
(บำท)
200,000
- บุคลำกรทำงกำร ครูผดู้ ูแลเด็กทุก
(อบต.ทัพรำช) ศึกษำพัฒนำ
คนปรับเปลี่ยน
ศักยภำพ
พฤติกรรมในกำร
จัดกระบวนกำร
เรียนรู้
40,000
-นักเรียนในเขต นักเรียนเกิดนิสยั
(อบต.ทัพรำช) พื้นที่ตำบล
รักกำรอ่ำน
ทัพรำช
1,400,000 - นักเรียน ศพด. นักเรียน ศพด.
(อบต.ทัพรำช) ในเขตพื้นที่ตำบล ได้รับอำหำร
ทัพรำช
กลำงวันครบทุก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ
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คน
4.

โครงกำรจ้ำงนักเรียนทำงำนช่วงปิด
ภำคเรียน

5.

อำหำรเสริม (นม)
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(250 คน ๆ ละ 7.82 บำท 260 วัน)

เพื่อให้นักเรียนใช้เวลำ นักเรียนที่มี
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ ภูมิลำเนำในเขต
ในช่วงปิดภำคเรียน
ตำบลทัพรำช

นักเรียนได้รับประทำน ศพด.ในเขตพื้นที่
อำหำรเสริม (นม) ที่มี ตำบลทัพรำช
คุณภำพอย่ำงเพียงพอ จำนวน 6 ศูนย์

2. โรงเรียน (1,550 คน ๆ ละ 7.82
บำท 260 วัน)

ที่
6.

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรจัดทำสื่อกำรสอนระดับ
ปฐมวัย

150,000
150,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

508,300
508,300
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

508,300
(อบต.ทัพรำช)

โรงเรียนในเขต
3,151,460
3,151,460
พื้นที่ตำบลทัพรำช (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
จำนวน 6 แห่ง

3,151,460
(อบต.ทัพรำช)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อเกิดกำรเรียนรู้และ
เข้ำใจในเนื้อหำสำระ
ต่อกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้ดีขึ้น

ครูศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กตำบล
ทัพรำช จำนวน
20 คน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
40,000
40,000
40,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

150,000
- นักเรียนใช้
(อบต.ทัพรำช) เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ในช่วง
ปิดภำคเรียน

508,300
- นักเรียนได้
(อบต.ทัพรำช) รับประทำน
อำหำรเสริม
(นม) ที่มี
3,151,460 คุณภำพอย่ำง
(อบต.ทัพรำช) เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
40,000
-สื่อกำรสอน
(อบต.ทัพรำช) สำหรับเด็กเล็ก

นักเรียนมีรำยได้
ในช่วงปิดภำค
เรียนและใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิด
ประโยชน์
นักเรียนได้
รับประทำน
อำหำรเสริม
(นม) ที่มี
คุณภำพอย่ำง
เพียงพอ

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
ครู ศพด. มีควำมรู้ กองกำร
ควำมเข้ำใจ
ศึกษำฯ
สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้ดีขึ้น
ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
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7.

โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรูร้ ะดับ
ปฐมวัย

เพื่อให้นักเรียนได้
เด็กเล็ก ศพด.
แสวงหำควำมรูไ้ ด้ด้วย ในขตพื้นที่
ตัวของนักเรียนเอง

60,000
60,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

8.

โครงกำรประกวดห้องเรียน

60,000
60,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

9.

โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน

เพื่อให้ครูและนักเรียน
ดำเนินกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมของ
ห้องเรียนโดยใช้หลัก
5 ส.
เพื่อฝึกให้นักเรียนมี
น้ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย

60,000
60,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

300,000
300,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

300,000
(อบต.ทัพรำช)

10. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสำน
สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติดบ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7 ระหว่ำง 30-31 ธันวำคมของ
ทุกปี
รวม
10 โครงการ

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช จำนวน 6
ศูนย์

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช จำนวน 6
ศูนย์
เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี หมู่ 4,6,7,8,14
ในหมู่ชุมชน

-

-

5,969,760

5,969,760

5,969,760

60,000
-นักเรียน ศพด.
(อบต.ทัพรำช) บ้ำนหนอง
ผักแว่น

นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง
จำกกำรได้ทัศน
ศึกษำนอกสถำนที่
60,000
-ห้องเรียนสะอำด นักเรียนได้รับกำร
(อบต.ทัพรำช) มีบรรยำกำศเอื้อ ส่งเสริมพัฒนำ
ต่อกำรเรียนรู้
จิตใจ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
60,000
-นักเรียนสำมำรถ
(อบต.ทัพรำช) เล่นกีฬำได้อย่ำง
น้อยคนละ
1 อย่ำง
300,000
- ประชำชน
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 2,762 คน
เข้ำร่วมกิจกรรม
5,969,760

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

นักเรียนทุกคนมี
กองกำร
สมรรถทำง
ศึกษำฯ
ร่ำงกำยตำมเกณฑ์
ที่กำหนด
ประชำชนมีควำม
กอง
สำมัคคีกัน
กำรศึกษำ
ฯ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-

3.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่
1.

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน เพื่อให้ประชำชนได้รับ

เป้ำหมำย
หมู่ 1-17

2561
(บำท)
255,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
255,000
255,000

2564
(บำท)
255,000

-ประชำชนใน

ประชำชนมี

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน

117

แบบ ผ. 01
ประจำหมู่บ้ำน

บริกำรด้ำนสำธำรณสุข

2.

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
บริกำรด้ำนสำธำรณสุข

หมู่ 1-17

รวม

2 โครงการ

-

-

(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

250,000
250,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

250,000
(อบต.ทัพรำช)

505,000

505,000

505,000

(อบต.ทัพรำช) พื้นที่ตำบล
ทัพรำช
250,000
-ประชำชนใน
(อบต.ทัพรำช) พื้นที่ตำบล
ทัพรำช
505,000
-

สุขภำพ
ดีขึ้น
ประชำชนมี
สุขภำพ
ดีขึ้น
-

ปลัด ฯ
สำนักงำน
ปลัด ฯ
-

3.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรจัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอำยุและ
ประเพณีสงกรำนต์

2.

โครงกำรพัฒนำศักยภำพองค์กรสตรี
เนื่องในวันตรีสำกล

3.

โครงกำรอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำรและผูย้ ำกไร้

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
400,000
400,000
400,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

ผู้สูงอำยุ และ
ผู้นำชุมชนใน
ตำบล
ทัพรำช จำนวน
2,800 คน
เพื่อเสริมสร้ำงควำม สมำชิกองค์กร
350,000
350,000
เข้มแข็งให้กับองค์กร สตรีในเขตตำบล (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
สตรี
ทัพรำช จำนวน
1,410 คน
เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุ จำนวน 17 คน
122,400
122,400
ผู้พิกำรและผูย้ ำกไร้
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
เพื่อเป็นกำรแสดงควำม
กตัญญูกตเวทีตอ่
ผู้สูงอำยุ และสืบสำน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

350,000
(อบต.ทัพรำช)

122,400
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
400,000
-ผู้สูงอำยุ และ
(อบต.ทัพรำช) ผู้นำชุมชนใน
ตำบลทัพรำช
จำนวน
2,800 คน
350,000
- องค์กรสตรี
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 1,410 คน

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ผู้สูงอำยุมีขวัญ
และกำลังใจก่อ
เกิดควำมรัก
ควำมอบอุ่นใน
ครอบครัว
องค์กรสตรีมี
ควำมเข้มแข็ง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิกำร
สังคมฯ

กอง
สวัสดิกำร
สังคมฯ

-อำสำสมัครดูแล ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
122,400
กอง
(อบต.ทัพรำช) ผู้สูงอำยุผพู้ กิ ำร และผูย้ ำกไร้ ได้รับ สวัสดิกำร
และผู้ยำกไร้
กำรดูแล
สังคมฯ
จำนวน 17 คน
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะ หน่วยงำน
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4.

โครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนเทิดไท้
องค์รำชัน

เพื่อให้ผู้ยำกจนยำกไร้
มีที่อยู่อำศัยและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่ 1 - 17
จำนวน 3 หลัง

2561
2562
(บำท)
(บำท)
450,000
450,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

5.

โครงกำรบ้ำนท้องถิ่น ประชำรัฐร่วมใจ เพื่อให้ผู้ยำกจนยำกไร้
เทิดไท้องค์รำชัน รำชินี
มีท่อี ยู่อำศัยและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่ 1 - 17
จำนวน 3 หลัง

600,000
600,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

600,000
(อบต.ทัพรำช)

600,000
-บ้ำนเทิดไท้
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 3 หลัง

6.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

เพื่อจัดสวัสดิกำรให้กับ
ผู้สูงอำยุ

1,871 รำย

15,794,400 15,794,400
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

15,794,400
(อบต.ทัพรำช)

7.

เบี้ยยังชีพคนพิกำร

เพื่อสงเครำะห์เบี้ยคน
พิกำร

465 รำย

4,464,000
4,464,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

4,464,000
(อบต.ทัพรำช)

8.

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสงเครำะห์เบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์

35 รำย

210,000
210,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

210,000
(อบต.ทัพรำช)

15,794,400 -ผู้สูงอำยุ
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 1,871
รำย
4,464,000 -คนพิกำร
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 465
รำย
210,000
-ผู้ป่วยเอดส์
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 35 รำย

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
100,000
100,000
และผูย้ ำกไร้ ใน (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
เขตพื้นที่ตำบล
ทัพรำช
หมู่ 1-17
200,000
200,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

9.

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อดูแล สร้ำงขวัญ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้ตำบล และกำลังใจให้กับ
ทัพรำช
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้
ยำกไร้
10. โครงกำรพัฒนำเพื่อส่งเสริมควำม
เพื่อส่งเสริมให้
มั่นคงของชำติ
ประชำชนมีควำมรัก

2563
(บำท)
450,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(KPI)
(บำท)
450,000
-บ้ำนเทิดไท้
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 3 หลัง

200,000
(อบต.ทัพรำช)

ได้รับ
ประชำชนผู้
ยำกไร้มีที่อยู่
อำศัยเป็นของ
ตนเอง
ประชำชนผู้
ยำกไร้มีที่อยู่
อำศัยเป็นของ
ตนเอง
ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรจัด
สวัสดิกำร
คนพิกำรได้รับ
กำรสงเครำะห์

รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ
กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ

กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ
กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
กอง
กำรสงเครำะห์ สวัสดิกำร
สังคม ฯ
100,000
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
กอง
(อบต.ทัพรำช) และผูย้ ำกไร้ ใน และผูย้ ำกไร้
สวัสดิกำร
เขตพื้นที่ตำบล ได้รับกำรดูแล
สังคมฯ
ทัพรำช
200,000
หมู่ 1-17
ประชำชนตำบล
กอง
(อบต.ทัพรำช)
ทัพรำชมีควำม สวัสดิกำร
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ชำติ
รวม

10 โครงการ

-

-

22,690,800

22,690,800

22,690,800

22,690,800

-

รักชำติมำกขึ้น

สังคมฯ

-

-

3.5 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่น

2.

โครงกำรปรับภูมิทัศน์ภำยในและรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

3.

โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

4.

โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ำ ศพด.
ในเขตพื้นที่ตำบลทัพรำช

เพื่อควำมปลอดภัย
และควำมเป็นสัดเป็น
ส่วน

เป้ำหมำย

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำร ศพด. ในเขต
ทำงด้ำนร่ำงกำยและ พื้นที่ตำบลทัพ
จิตใจ
รำช จำนวน 6
ศูนย์
เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็ก ศพด. ในเขต
เล็กมีควำมสวยงำม
พื้นที่ตำบลทัพ
มีอุปกรณ์เครื่องมือ
รำช จำนวน 6
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
ศูนย์
ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช จำนวน 6
ศูนย์
ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,100,000
2,100,000
2,100,000
(อบต./อบจ./ (อบต./อบจ./ (อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
2564
หลัก
(บำท)
2,100,000 -สนำมเด็กเล่น เด็กมีพัฒนำกำร กองช่ำง
(อบต./อบจ./ พร้อมเครื่องเล่น ทำงด้ำนร่ำงกำย
กรมส่งเสริมฯ) จำนวน 6 ศูนย์ และจิตใจ

2,500,000
2,500,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2,500,000
(อบต.ทัพรำช)

2,500,000 -ภูมิทัศน์ศูนย์
(อบต.ทัพรำช) พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 6 ศูนย์

1,800,000
1,800,000
(อบต./อบจ./ (อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ)

1,800,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

1,800,000 -รั้วศูนย์พัฒนำ
(อบต./อบจ./ เด็กเล็กจำนวน
กรมส่งเสริมฯ) 6 ศูนย์

720,000
720,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

720,000
(อบต.ทัพรำช)

720,000
-ร่องน้ำ
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีควำม
สวยงำม และ
ปลอดภัยมำก
ขึ้น
เด็กนักเรียนมี
ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ศพด.มีร่องน้ำที่
เป็นสัดเป็นส่วน
ไม่มีน้ำกัดเซำะ
ลงใต้พื้นอำคำร

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
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5.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตทำงเข้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียน
ศพด.ในเขตพื้นที่
เดินทำงด้วยควำม
สะดวกและปลอดภัย

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช

2,400,000
2,400,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2,400,000
(อบต.ทัพรำช)

2,400,000 -ถนนคอนกรีต
(อบต.ทัพรำช) จำนวน 1 เส้น

ศพด. มีมีถนนที่
ปลอดภัยให้กับ
เด็ก

กองช่ำง

6.

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ศพด.บ้ำนหนอง 9,000,000
9,000,000
ปรือ ,ศพด.โคก
(อบจ./
(อบจ./
ไพล , ศพด.บ้ำน กรมส่งเสริม ฯ) กรมส่งเสริม ฯ)
หนองผักแว่น

9,000,000
(อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

9,000,000 -อำคำรเรียน
(อบจ./
จำนวน 3 หลัง
กรมส่งเสริม ฯ)

เด็กนักเรียนมี
อำคำรเรียนที่ได้
มำตรฐำน

กองช่ำง

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

เพื่อให้มีอำคำรไว้
สำหรับกำรเรียนกำร
สอน

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
1,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

7.

โครงกำรก่อสร้ำงสถำนที่ออกกำลัง
กำยรอบสระน้ำทุ่งทะเล
บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

2564
(บำท)
-

8.

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้
ตำบลทัพรำช บ้ำนหนองปรือ หมูท่ ี่ 3

จำนวน 1 แห่ง

-

-

400,000
(อบต.ทัพรำช)

-

9.

โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4

หมู่บ้ำนมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอำดและสวยงำม
เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

3,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ลำนกีฬำ
จำนวน 1 แห่ง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
-ชุมชนมีภูมิทัศน์ ประชำชนมี
ที่สวยงำม
สุขภำพกำยและ
ร่มรื่น
ใจดีขึ้น
-ลำนกีฬำ
เยำวชนมี
เอนกประสงค์ สถำนที่สำหรับ
จำนวน 1 แห่ง ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
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10. โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นพร้อม
อุปกรณ์ บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

500,000
-สนำมเด็กเล่น
(อบต.ทัพรำช) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 แห่ง

เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึน้

กองช่ำง

11. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บนสระน้ำ
แก้มลิง บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

หมู่บ้ำนมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอำดและสวยงำม
เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

-

-

-

ประชำชนมี
สุขภำพกำยและ
ใจดีขึ้น
เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น

กองช่ำง

จำนวน 1 แห่ง

400,000
-ชุมชนมีภูมิทัศน์
(อบต.ทัพรำช) ที่สวยงำม
ร่มรื่น
500,000
-สนำมเด็กเล่น
(อบต.ทัพรำช) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 แห่ง

12. โครงกำรก่อสร้ำงลำนเดินออกกำลัง
กำยบนสระน้ำแก้มลิงพร้อมเครื่อง
ออกกำลังกำย บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

13. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
3,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

14. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วกั้นแนวเขตที่
สำธำรณะประโยชน์ป่ำช้ำระเบิกขำม
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

เพื่อป้องกันกำรบุกรุก
พื้นที่
สำธำรณประโยชน์

จำนวน 1 แห่ง

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-

2564
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-สนำมกีฬำ
จำนวน 1 แห่ง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
-รั้วกั้นแนวเขตที่ พื้นที่สำธำรณะ
สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
ประโยชน์ป่ำช้ำ รักษำ

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง
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15. โครงกำรปรับปรุงลำนกีฬำ
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

-

-

150,000
(อบต.ทัพรำช)

-

16. โครงกำรกั้นแนวเขตป่ำชุมชน
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อป้องกันกำรบุกรุก
พื้นที่
สำธำรณประโยชน์

จำนวน 1 แห่ง

-

300,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

17. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

3,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-

-

-

18. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ

เพื่อให้ประชำชนตำบลทัพ
รำชมีอุปกรณ์ในกำรเล่น
กีฬำ

หมู่ 1-17

600,000
(อบต.ทัพรำช)

600,000
(อบต.ทัพรำช)

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19. โครงกำรปรับภูมิทัศน์และเทลูกรังรอบ เพื่อเป็นสถำนที่มี
สระหนองผือใหญ่
ควำมสวยงำม เหมำะ
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
แก่กำรพักผ่อน

เป้ำหมำย
จำนวน 1 แห่ง

600,000
600,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
400,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
-

ระเบิกขำม
จำนวน 1 แห่ง
-ลำนกีฬำ
จำนวน 1 แห่ง

เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
พื้นที่สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
รักษำ

กองช่ำง

เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น

กองช่ำง

- หมู่ 1-17

ประชำชนตำบล
ทัพรำชมีอุปกรณ์
ในกำรเล่นกีฬำ

สำนักงำน
ปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-สระหนองผือ
ใหญ่ จำนวน 1
แห่ง

พื้นที่สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
รักษำ

-กั้นแนวเขตที่
สำธำรณะ
ประโยชน์
จำนวน 1 แห่ง
-สนำมกีฬำ
จำนวน 1 แห่ง

กองช่ำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
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20. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
เอนกประสงค์ บ้ำนไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เพื่อใช้เป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริม
ให้เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

-

-

600,000
(อบต.ทัพรำช)

21. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบศำลำกลำง
หมู่บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพื่อกั้นแนวเขต
สำธำรณประโยชน์

จำนวน 1 แห่ง

-

-

300,000
(อบต.ทัพรำช)

22. โครงกำรกั้นแนวเขตละลุ
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

เพื่อกั้นแนวเขต
สำธำรณประโยชน์
สนใจเล่นกีฬำ

จำนวน 1 แห่ง

-

-

300,000
(อบต.ทัพรำช)

23. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน
หมู่บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที 13

หมู่บ้ำนมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอำดและสวยงำม

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

24. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน
หมู่บ้ำน บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14

เพื่อเป็นสถำนที่มี
ควำมสวยงำม เหมำะ
แก่กำรพักผ่อน

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

-

-สนำมกีฬำ
จำนวน 1 แห่ง

เยำวชนมี
สถำนที่สำหรับ
ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
-รั้วกั้นแนวเขตที่ พื้นที่สำธำรณะ
สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
จำนวน 1 แห่ง รักษำ
-แนวเขต
เยำวชนมี
สำธำรณะ
สถำนที่สำหรับ
จำนวน 1 แห่ง ออกกำลังกำย
และสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
1,700,000 -ชุมชนมีภูมิทัศน์ ประชำชนมี
(อบต./อบจ./ ที่สวยงำม
สุขภำพกำยและ
กรมส่งเสริมฯ) ร่มรื่น
ใจดีขึ้น

กองช่ำง

1,700,000 -ปรับภูมิทัศน์
(อบต./อบจ./ จำนวน 1 แห่ง
กรมส่งเสริมฯ)

พื้นที่สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
รักษำ

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ

หน่วยงำน

ตัวชี้วัด

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
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25. โครงกำรล้อมรั้วภำยในหมู่บ้ำน
ไพลงำม หมู่ที 14

หมู่บ้ำนมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอำดและสวยงำม

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
1,250,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

2564
(บำท)
-

(KPI)

ได้รับ

26. โครงกำรล้อมรั้วรอบสระน้ำ
ในโรงเรียน บ้ำนไพลอนันต์ หมู่ที 17

หมู่บ้ำนมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอำดและสวยงำม

จำนวน 1 แห่ง

-

-

1,250,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-รั้วกั้นแนวเขตที่ พื้นที่สำธำรณะ
สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
จำนวน 1 แห่ง รักษำ

กองช่ำง

27. โครงกำรจัดตั้งวิทยุชุมชน
ตำบลทัพรำช

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่
สะดวกและรวดเร็ว

จำนวน 1 แห่ง

-

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-วิทยุชุมชน
จำนวน 1 แห่ง

กองช่ำง

28. โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวภำยใน
หมู่บ้ำนใหม่ไทยถำวร
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่
สะดวกและรวดเร็ว

จำนวน 1 แห่ง

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

29. โครงกำรปรับปรุงหอกระจำยข่ำว
ภำยในหมู่บ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่
สะดวกและรวดเร็ว

จำนวน 1 แห่ง

-

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

30. โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวภำยใน
หมู่บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่
สะดวกและรวดเร็ว

จำนวน 1 แห่ง

-

-

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-รั้วกั้นแนวเขตที่ พื้นที่สำธำรณะ
สำธำรณะ
ได้รับกำรดูแล
จำนวน 1 แห่ง รักษำ

ประชำชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึง
-หอกระจำยข่ำว ประชำชนได้
จำนวน
รับรู้ข้อมูล
1 แห่ง
ข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึง
-หอกระจำยข่ำว ประชำชนได้
จำนวน
รับรู้ข้อมูล
1 แห่ง
ข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึง
-หอกระจำยข่ำว ประชำชนได้
จำนวน
รับรู้ข้อมูล
1 แห่ง
ข่ำวสำรอย่ำง

รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
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ทั่วถึง

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

31. โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวภำยใน
หมู่บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่
สะดวกและรวดเร็ว

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

32. โครงกำรติดตั้งป้ำยทำงเข้ำหมู่บ้ำนโคก เพื่อป้องกันและลด
ไพล หมู่ 7
อุบตั ิเหตุทำงถนน

บ้ำนโคกไพล
หมู่ 7

-

33. โครงกำรติดตั้งป้ำยจำกัดควำมเร็ว,
เพื่อป้องกันและลด
ป้ำยบอกทำงพร้อมกระจกนูนตำมแยก อุบตั ิเหตุทำงถนน
ต่ำง ๆ บ้ำนทุ่งทะเล หมู่13

บ้ำนทุ่งทะเล
หมู่ 13

-

-

19,120,000

รวม

33 โครงการ

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000

2564
(บำท)
-

-

-

-

150,000
(อบต.ทัพรำช)

-

22,270,000

25,620,000

24,920,000

(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-หอกระจำยข่ำว ประชำชนได้
จำนวน
รับรู้ข้อมูล
1 แห่ง
ข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึง
-ป้ำยทำงเข้ำ
ประชำชนได้รับ
หมู่บ้ำน
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

-ป้ำยจำกัด
ควำมเร็ว, ป้ำย
บอกทำงพร้อม
กระจกนูน
-

ประชำชนมี
ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

-

3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
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1.

ที่

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนกลุ่มเสีย่ ง
ต้ำนภัยยำเสพติดตำบลทัพรำช

โครงกำร / กิจกรรม

เพื่อให้เยำวชนใช้เวลำ เยำวชนกลุ่ม
100,000
100,000
100,000
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ เสี่ยงในเขต
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
และห่ำงไกลยำเสพติด ตำบลทัพรำช
จำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2.

โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดในเยำวชนนอก
สถำนศึกษำ

เพื่อให้เยำวชนใช้เวลำ เยำวชนกลุ่ม
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ เสี่ยงในเขต
และห่ำงไกลยำเสพติด ตำบลทัพรำช

3.

โครงกำรกำรศึกษำเพื่อต่อต้ำนกำรใช้
ยำเสพติดในเด็กนักเรียนและเยำวชน
ตำบลทัพรำช

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำเสพติดในเด็ก
นักเรียนและเยำวชน

4.

โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำ เพื่อป้องกันและแก้ไข
เสพติดในกลุ่มเยำวชนนอก
ปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ
เด็กนักเรียนและ
เยำวชน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
20,000
20,000
20,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

นักเรียน
18,000
18,000
18,000
โรงเรียนบ้ำน
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
หนองผักแว่น
จำนวน 56 คน
และนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนทด
วงศ์สมบูรณ์
จำนวน 26 คน
เยำวชนตำบล
100,000
100,000
100,000
ทัพรำช
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
20,000
(อบต.ทัพรำช)

18,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-เยำวชนจำนวน เยำวชนสนใจเล่น
100 คน
กีฬำ ห่ำงไกลยำ
เสพติดและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
สวัสดิกำร
สังคมฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
-เยำวชนตำบล เยำวชนสนใจเล่น
กอง
ทัพรำช
กีฬำ ห่ำงไกลยำ สวัสดิกำร
เสพติดและมี
สังคมฯ
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น
-กำรระบำดของ นักเรียนมีควำมรู้ สำนักงำน
ยำเสพติดลด
และ
ปลัด ฯ
น้อยลง
ควำมสำมำรถ
สภ.ตำพระ
หลีกเลี่ยงจำก
ยำ
ปัญหำเสพติด
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-กำรระบำดของ สำมำรถป้องกัน
กอง
ยำเสพติดลด
และแก้ไขปัญหำ สวัสดิกำร
น้อยลง
ยำเสพติดได้
ฯ
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5.

รวม

โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชน
เยำวชนต้ำนภัยยำเสพติดตำบล
ทัพรำช

5 โครงการ

เพื่อให้ประชำชนสนใจ ประชำชน
238,400
238,400
238,400
เล่นกีฬำ และห่ำงไกล เยำวชน ในเขต (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
ยำเสพติด
ตำบลทัพรำช
และ ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง ใน อบต.
ทัพรำช
476,400
476,400
476,400

238,400
(อบต.ทัพรำช)

476,400

-จำนวน
350 คน

ประชำชน
เยำวชนหันมำ
เล่นกีฬำและ
ห่ำงไกลยำเสพติด

กองกำร
ศึกษำฯ

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

3.7 แผนงำนงบกลำง

ที่
1.

รวม

โครงกำร / กิจกรรม
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
อบต.ทัพรำช

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพใน
พื้นที่

จำนวน 1 แห่ง

-

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
800,000
800,000
800,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

800,000

800,000

800,000

2564
(บำท)
800,000
(อบต.ทัพรำช)

800,000

-ประชำชนมี
สุขภำพที่ดีขึ้น

-

ระบบ
หลักประกัน
สุขภำพมีกำร
บริหำรจัดกำรที่
ดีขึ้น
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีควำมปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวก เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอำรย
ธรรมโบรำณ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและกำรกีฬำ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะ

หน่วยงำน
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1.

โครงกำรปรับปรุงฌำปนสถำน

เพื่อให้มีสถำนที่ใน
กำรประกอบศำ
สนพิธี

หมู่ 5,7,10,12

2561
(บำท)
-

2.

โครงกำรปรับปรุงอนุสรณ์สถำน
จำรึก ร. 5

เพื่อบูรณะอนุสรณ์
สถำนจำรึก ร. 5

จำนวน 1 แห่ง

-

-

250,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-อนุสรณ์สถำน
จำรึก ร. 5

สถำนจำรึก ร.5
ได้รับกำรบูรณะ

กองช่ำง

-

-

-

-

250,000

1,200,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

รวม

2 โครงการ

2562
(บำท)
-

2563
(บำท)
-

2564
(บำท)
1,200,000
(อบต.ทัพรำช)

(KPI)

ได้รับ

-ฌำปนสถำน
จำนวน 4 แห่ง

มีสถำนที่ในกำร
ประกอบศำสน
พิธี

รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

4.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่
1.

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรประเพณีแห่เทียนพรรษำ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
วัดและสำนัก
200,000
สงฆ์ในเขตพื้นที่ (อบต.ทัพรำช)
ตำบลทัพรำช

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
200,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

-ประชำชนใน
เขตพื้นที่ตำบล
ทัพรำชและ
พื้นที่ใกล้เคียง

ประชำชนให้
ควำมสำคัญ
เกี่ยวกับ
ประเพณีและ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ
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วัฒนธรรมเพิ่ม
มำกขึ้น
2.

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอย
กระทง

3.

โครงกำรสืบสำนประเพณีตักบำตร
เทโวโรหนะ ณ ปรำสำทเขำโล้น

4.

โครงกำรสืบสำนประเพณี
บุญบั้งไฟ

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงำมของ
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงำมของ
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงำมของ
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

หมู่ 1-17

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

-หมู่ 1-17 สืบ
สำนประเพณี
ไทย

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำร
อนุรักษ์ตลอดไป

กองกำร
ศึกษำฯ

ประชำชนใน
ตำบล
ทัพรำชและ
พื้นที่ใกล้เคียง

250,000
(อบต.ทัพรำช)

250,000
(อบต.ทัพรำช)

250,000
(อบต.ทัพรำช)

250,000
(อบต.ทัพรำช)

สืบสำนประเพณี ประเพณีท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ได้รับกำร
อนุรักษ์ตลอดไป

กองกำร
ศึกษำฯ

หมู่ 1-17

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-หมู่ 1-17สืบ
สำนประเพณี
ไทย

กองกำร
ศึกษำฯ

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำร
อนุรักษ์ตลอดไป

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
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5.

6.

โครงกำรบันทึกประวัติ
เพื่อ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญำท้องถิ่นคน ประชำสัมพันธ์
ทัพรำช
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้
สำธำรณชนได้รับ
ทรำบในรูปแบบ
หนังสือ
โครงกำรสืบสำนประเพณี
เพื่ออนุรักษ์
แซนโฎนตำ
วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้ำน

7.

โครงกำรวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ

8.

โครงกำรวันไหว้ครู

9.

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

รวม

9 โครงการ

เพื่อให้ประชำชน
ปฎิบัติพิธีกำรทำง
ศำสนำในวัน
สำคัญต่ำง ๆ
เพื่อแสดงควำม
เคำรพต่อครู บำ
อำจำรย์
เพื่อให้เห็น
ควำมสำคัญของ
เด็กในอนำคต
-

หมู่ 1-17

-

38,500
(อบต.ทัพรำช)

-

-

ประชำชน
50,000
อำเภอตำพระยำ (อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

ประชำชนใน
20,000
ตำบล
(อบต.ทัพรำช)
ทัพรำชและพื้นที่
ใกล้เคียง
ศูนย์พัฒนำเด็ก
30,000
เล็กในเขตพื้นที่ (อบต.ทัพรำช)

20,000
(อบต.ทัพรำช)

20,000
(อบต.ทัพรำช)

20,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-

900,000

938,500

900,000

900,000

-เรียนรู้และ
ถ่ำยทอด
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ สำนักงำน
และถ่ำยทอด
ปลัดฯ
ข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

-สืบสำน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ประเพณีอันดีงำม
อำเภอตำพระยำ ของอำเภอตำพระ
ยำคงอยูส่ ืบไป
- ประชำชนใน
ประชำชน
ตำบลทัพรำช
ปฎิบัติพิธีกำร
ทำงศำสนำในวัน
สำคัญต่ำง ๆ
- นักเรียนศูนย์ ได้แสดงควำม
พัฒนำเด็กเล็ก เคำรพต่อครู บำ
ในเขตพื้นที่ อำจำรย์
- นักเรียนศูนย์ ได้เล่งเห็น
พัฒนำเด็กเล็ก ควำมสำคัญของ
ในเขตพื้นที่ เด็กซึ่งเป็น
อนำคตของชำติ
-

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ
กองกำร
ศึกษำฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงำน
ตำบลทัพรำช

2.

โครงกำรวันสิ่งแวดล้อมโลก

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อส่งเสริมให้มี
กำรประหยัด
พลังงำน และ
อนุรักษ์พลังงำน
อย่ำงถูกวิธีและใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้
คุณค่ำ
เพื่อให้มีพื้นที่ป่ำ
เพิ่มมำกขึ้น

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบล
ทัพรำช

หมู่ 1-17

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2561
2562
2563
(บำท)
(บำท)
(บำท)
490,000
490,000
490,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
490,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ศูนย์เรียนรู้
พลังงำน

ประชำชนมีกำร
ประ หยัดและ
อนุรักษ์พลังงำน
อย่ำงถูกวิธีใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้
คุณค่ำ

-กำรทำลำยป่ำ
ลดน้อยลง

มีพื้นที่ป่ำไม้เพิม่
มำกขึ้น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

สำนักงำน
ปลัด ฯ
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3.

โครงกำรธนำคำรต้นไม้บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีพื้นที่ป่ำ
เพิ่มมำกขึ้น

ไม้ยืนต้น
จำนวน 1,000
ต้น

80,000
(อบต.ทัพรำช)

80,000
(อบต.ทัพรำช)

2561
(บำท)
65,850
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
65,850
65,850
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

20 กิโลเมตร

-

-

ประชำชนในเขต
พื้นที่ตำบล
ทัพรำช

42,000
(อบต.ทัพรำช)

3,000,000
(อบจ./งบพัฒนำ
จังหวัด
42,000
(อบต.ทัพรำช)

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

4.

โครงกำรชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อ
กำรฟื้นฟูอนุรักษ์ป่ำลุ่มน้ำลำสะโตน

5.

โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักแผ่นดิน

เกษตรกรชุมชน
โคกอีโด่ย
จำนวน 23
ครัวเรือน
ประชำชนใน
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช

6.

โครงกำรเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 1
คลอง 2 ถนน (ละเลิง,ห้วยลำสะ
โตน)
โครงกำรปั่นจักรยำนแรลลี่

เพื่อรักษำ
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
เพื่อรักษำ
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
เพื่อสร้ำงรำยได้
ให้กับ
ชุมชน
เพื่อเสริมสร้ำง
กล้ำมเนื้อและลด
กำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง

7.

80,000
(อบต.ทัพรำช)

42,000
(อบต.ทัพรำช)

80,000
(อบต.ทัพรำช)

-ไม้ยืนต้น
จำนวน
1,000 ต้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
65,850
-เกษตรกรชุมชน
(อบต.ทัพรำช) โคกอีโด่ย
จำนวน 23
ครัวเรือน
100,000 -ประชำชน
(อบต.ทัพรำช) 17 หมู่บ้ำน

มีพื้นที่ป่ำไม้เพิม่
มำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ทรัพยำกรธรรม
ชำติได้รับกำร
ดูแลรักษำและ
อนุรักษ์ไว้
มีพื้นที่ป่ำไม้เพิม่
มำกขึ้น

สำนักงำน
ปลัด ฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

-แหล่งท่องเที่ยว ประชำชนมี
สำนักงำน
จำนวน 2 แห่ง รำยได้เพิ่มขึน้
ปลัด ฯ
และลดรำยจ่ำย
42,000
-ประชำชนใน
ผู้ร่วมกิจกรรมมี สำนักงำน
(อบต.ทัพรำช) เขตพื้นที่ตำบล สุขภำพที่แข็งแรง ปลัดฯ
ทัพรำช จำนวน และรักษำ
200 คน
สิ่งแวดล้อม
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8.

โครงกำรปั่นจักรยำนแรลลี่ทำดีเพือ่
แม่ของแผ่นดิน

รวม

8 โครงการ

เพื่อเสริมสร้ำง
กล้ำมเนื้อและลด
กำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง
-

ประชำชนในเขต
พื้นที่ตำบล
ทัพรำช

58,000
(อบต.ทัพรำช)

58,000
(อบต.ทัพรำช)

58,000
(อบต.ทัพรำช)

-

800,000

3,800,000

865,850

58,000
-ประชำชนใน
(อบต.ทัพรำช) เขตพื้นที่ตำบล
ทัพรำช จำนวน
200 คน
800,000
-

ผู้ร่วมกิจกรรมมี สำนักงำน
สุขภำพที่แข็งแรง ปลัดฯ
และรักษำ
สิ่งแวดล้อม
-

5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
1.

รวม

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่ำตำบล
ทัพรำช
1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีพื้นที่ป่ำ
เพิ่มมำกขึ้นและ
ป้องกันกำรทำ
ลำยป่ำ
-

เป้ำหมำย
ประชำชนใน
พื้นที่ตำบล
ทัพรำช
-

2561
(บำท)
50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

50,000

50,000

2564
(บำท)
50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชำชน
17 หมู่บ้ำน

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
มีพื้นที่ป่ำไม้เพิม่ สำนักงำน
มำกขึ้น
ปลัด ฯ
ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-

-

5.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรกำจัดผักตบชวำและวัชพืช
ในแหล่งน้ำสำธำรณะ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน

หน่วยงำน
รำชกำร อปท.

2561
(บำท)
181,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
181,000
181,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
181,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)
แหล่งน้ำ
สำธำรณะ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
แหล่งน้ำมี
ส่วน
ประสิทธิภำพใน สวัสดิกำร
ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

135

แบบ ผ. 01
กำรระบำยน้ำ

2.

โครงกำรประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย

3.

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

4.

โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในที่
สำธำรณะ

กำนัน/ผญบ.
ประชำชนตำบล
ทัพรำช
เพื่อลดปัญหำขยะ หมู่ 1-17
มูลฝอย

สังคม

พื้นที่ในเขต
ตำบลทัพรำชไร้
ขยะมูลฝอย
ประชำชนตำบล
ทัพรำชสำมำรถ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ
พื้นที่ในเขต
ตำบลทัพรำชไร้
ขยะมูลฝอย

ส่วน
สวัสดิกำร
สังคม
ส่วน
สวัสดิกำร
สังคม

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

หมู่ 1-17

เพื่อเป็นกำร
หมู่ 1-17
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

หมู่ 1-17

เพื่อลดปัญหำขยะ หมู่ 1-17
มูลฝอย

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

หมู่ 1-17

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
200,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

โครงกำร / กิจกรรม

5.

โครงกำรจำกัดสิ่งสกปรกและวัชพืช
ในคลองสำธำรณะ

เพื่อลดปัญหำขยะ หมู่ 1-17
มูลฝอย

2561
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

6.

โครงกำรจัดซื้อถังขยะ

เพื่อลดปัญหำขยะ หมู่ 1-17
มูลฝอย

500,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช)

1,481,000

1,481,000

1,481,000

1,481,000

6 โครงการ

กำรระบำยน้ำ
มำกขึ้น

200,000
(อบต.ทัพรำช)

ที่

รวม

จำนวน 1 แห่ง

วัตถุประสงค์

-

เป้ำหมำย

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
หมู่ 1-17

หมู่ 1-17

-

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
พื้นที่ในเขต
ตำบลทัพรำชไร้
ขยะมูลฝอย
พื้นที่ในเขต
ตำบลทัพรำชไร้
ขยะมูลฝอย
-

ส่วน
สวัสดิกำร
สังคม
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
ส่วน
สวัสดิกำร
สังคม
ส่วน
สวัสดิกำร
สังคม
-

5.4 แผนงำนเคหะและชุมชน
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ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
9,000,000
9,000,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-เตำเผำขยะ

ชุมชนมีควำม
สะอำดและมี
สภำพแวดล้อมที่
ดีขึ้น
ชุมชนมีควำม
สะอำดและมี
สภำพแวดล้อมที่
ดีขึ้น
ชุมชนมีควำม
สะอำดและมี
สภำพแวดล้อมที่
ดีขึ้น
-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

โครงกำรก่อสร้ำงเตำเผำขยะ

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมี
สภำพแวดล้อมที่ดี

อบต.ทัพรำช
ม.1-17

2561
(บำท)
9,000,000
(อบต.ทัพรำช)

2.

โครงกำรก่อสร้ำงเตำเผำขยะชุมชน
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมี
สภำพแวดล้อมที่ดี

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

-เตำเผำขยะ

3.

โครงกำรก่อสร้ำงเตำเผำขยะชุมชน
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมี
สภำพแวดล้อมที่ดี

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

500,000
(อบต.ทัพรำช)

-เตำเผำขยะ

รวม

3 โครงการ

-

-

9,000,000

9,000,000

9,000,000

10,000,000

2564
(บำท)
9,000,000
(อบต.ทัพรำช)

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
2561
(บำท)
400,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
400,000
400,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
400,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-บุคลำกรมี
ศักยภำพในกำร
ทำงำน

บุคลำกรใน
องค์กรมี
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่ม
มำกขึ้น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

1.

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของบุคลำกรท้องถิ่นและ
ทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร

คณะผู้บริหำร ,
สมำชิกสภำ ฯ ,
พนักงำนส่วน
ตำบลและ
พนักงำนจ้ำง

2.

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน”

เพื่อให้บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะ

บุคลำกรของ
อบต.ทัพรำช

35,300
(อบต.ทัพรำช)

35,300
(อบต.ทัพรำช)

35,300
(อบต.ทัพรำช)

35,300
(อบต.ทัพรำช)

-บุคลำกร
มีสมรรถนะด้ำน
จำนวน 120 คน กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และ
กำรบริกำรที่ดี

สำนักงำน
ปลัด ฯ

3.

โครงกำร”จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำ
รำชินี”

เพื่อถวำยควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ
พระบรมรำชินีนำถ

ส่วนรำชกำร,
ผู้นำท้องถิ่น,
คณะผู้บริหำร,
เจ้ำหน้ำที่, และ
ประชำชนทุกหมู่
เหล่ำ

239,500
(อบต.ทัพรำช)

239,500
(อบต.ทัพรำช)

239,500
(อบต.ทัพรำช)

239,500
(อบต.ทัพรำช)

-แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ฯ

ได้แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ฯ

สำนักงำน
ปลัด ฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
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4.

5.

6.

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ

เพื่อถวำยควำม
จงรักภักดีต่อ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ ัว

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองคณะ
ข้ำรำชกำรตำมโครงกำรจังหวัด
เคลื่อนที่
โครงกำรจัดทำเว็บไซด์ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทัพรำช

เพื่อรับรองคณะ
ข้ำรำชกำร

7.

จัดซื้อเวชภัณฑ์ (วัสดุและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์)

8.

โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รวม

8 โครงการ

ส่วนรำชกำร,
ผู้นำท้องถิ่น,
คณะผู้บริหำร,
เจ้ำหน้ำที่, และ
ประชำชนทุกหมู่
เหล่ำ
คณะข้ำรำชกำร
ทุกหมู่เหล่ำ

156,500

156,500

156,500

156,500

-แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ ัว

ได้แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ ัว

สำนักงำน

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-เลี้ยงรับรอง

กำรบริหำรงำน
ในองค์กรดีขึ้น

สำนักงำน
ปลัด ฯ

- เว็บไซด์ที่มี
อบต.มีเว็บไซด์
ประสิทธิภำพ
สำหรับ
และประสิทธิผล ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร
-วัสดุและ
ได้รับวัสดุและ
อุปกรณ์ทำงกำร อุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์ ได้
แพทย์ ไว้ใช้
มำตรฐำน
ช่วยเหลือ
ผู้บำดเจ็บ
หมู่ 1-17
ตำบลทัพรำช
สำมำรถจัดทำ
แผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สินได้
อย่ำงทั่วถึง
-

สำนักงำน
ปลัด ฯ

เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร
เพื่อใช้ในงำน
กู้ชีพ – กู้ภัย
อบต.ทัพรำช

อบต.ทัพรำช

10,000
(อบต.ทัพรำช)

10,000
(อบต.ทัพรำช)

10,000
(อบต.ทัพรำช)

10,000
(อบต.ทัพรำช)

อบต.ทัพรำช

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

เพื่อจัดทำแผนที่
ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์ให้กับ
ประชำชนในเขต
ตำบลทัพรำช

หมู่ 1-17

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

1,171,300

1,171,300

1,171,300

1,171,300

ข้ำรำชกำร

ปลัด ฯ

สำนักงำน
ปลัดฯ

กองคลัง
กองช่ำง

-
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6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
1.

รวม

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง มี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ประสบกำรณ์
ให้แก่สมำชิก
อปพร.
-

เป้ำหมำย
อปพร.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช จำนวน
285 คน

-

2561
(บำท)
301,800
(อบต.ทัพรำช)

301,800

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
301,800
301,800
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

301,800

301,800

2564
(บำท)
301,800
(อบต.ทัพรำช)

301,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-อปพร.ในเขต
พื้นที่ตำบล
ทัพรำช จำนวน
285 คน

-สมำชิก
อปพร.มีควำม
เข้ำใจและควำม
พร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

6.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำรและ
พนักงำน
-

คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำร
พนักงำน

-

2561
(บำท)
30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
30,000
30,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

30,000

30,000

2564
(บำท)
30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000

คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำร
พนักงำน

-

คณะผู้บริหำร
ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนมี
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

-

-
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6.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และรณรงค์
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติ

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อเทิดทูน
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์
และสร้ำงควำม
จงรักภักดีต่อชำติ
-

หมู่ 1 - 17

-

2561
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
200,000
200,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

200,000

200,000

2564
(บำท)
200,000
(อบต.ทัพรำช)

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชำชนทั้ง
17 หมู่บ้ำน

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนมี
ควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิกำร
สังคม ฯ

-

6.5 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนที่
ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทัพรำช

เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนของ
องค์กร

จำนวน 1 แห่ง

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทัพรำช

เพื่อให้อำคำร
สำนักงำนดีขึ้น

จำนวน 1 แห่ง

2.

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
11,000,000
(อบต.ทัพรำช)
1,000,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
11,000,000
11,000,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
1,000,000
(อบต.ทัพรำช)

1,000,000
(อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
11,000,000
(อบต.ทัพรำช)
1,000,000
(อบต.ทัพรำช)

อำคำรสำนักงำน มีอำคำร
จำนวน 1 แห่ง สำนักงำนไว้ใช้ใน
จำนวน 1 แห่ง

กำรดำเนินงำน
ขององค์กร
มีอำคำร
สำนักงำนไว้ใช้ใน
กำรดำเนินงำน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง
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ขององค์กร

3.

รวม

โครงกำรต่อเติมห้องสภำ ฯ

3 โครงการ

เพื่อให้อำคำร
สำนักงำนดีขึ้น

-

จำนวน 1 แห่ง

500,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช)

500,000
(อบต.ทัพรำช)

จำนวน 1 แห่ง

มีอำคำร
สำนักงำนไว้ใช้ใน
กำรดำเนินงำน
ขององค์กร

กองช่ำง

-

12,500,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

-

-

-

2561
(บำท)
52,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
52,000
52,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
52,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-ประชำชนทั้ง
17 หมู่บ้ำน

ประชำชนได้รับ
ประโยชน์อย่ำง
แท้จริง

หมู่ 1 - 17

170,000
(อบต.ทัพรำช)

170,000
(อบต.ทัพรำช)

170,000
(อบต.ทัพรำช)

170,000
(อบต.ทัพรำช)

-ประชำชนทั้ง
17 หมู่บ้ำน

ประชำชนได้รับ
ประโยชน์อย่ำง
แท้จริง

สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

222,000

222,000

222,000

222,000

-

-

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ที่
1.

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรประชุมประชำคมกำรจัดทำ เพื่อรับทรำบ
แผนพัฒนำสี่ปี
ปัญหำ
และควำมต้องกำร
ของประชำชนใน
พื้นที่
2. โครงกำร อบต. เคลื่อนที่พบ
เพื่อรับทรำบ
ประชำชนในพื้นที่ตำบลทัพรำช
ปัญหำและควำม
ต้องกำรของ
ประชำชน
รวม
2 โครงการ
-

เป้ำหมำย
หมู่ 1 - 17

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
1.

โครงกำร / กิจกรรม
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
(โครงกำรตำมแผนงำนยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
ตำมแนวปรัชญำ

หมู่ที่ 1-17

2561
(บำท)
340,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
340,000
340,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
340,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-หมู่บ้ำน
เศรษฐกิจ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้นำ
หลักปรัชญำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิกำร
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รวม

จังหวัดสระแก้ว เมืองแห่งควำมสุข
ภำยใต้ 4ดี วิถีพอเพียง)

เศรษฐกิจพอเพียง

1 โครงการ

-

พอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ
-

340,000

340,000

340,000

340,000

-

เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

สังคม ฯ

-

2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ที่
1.

โครงกำร / กิจกรรม

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำร
จัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
รวม
1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์บริกำร
ประชำชน
-

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
ประชำชนทั่วไป
6,000
(อบต.ทัพรำช)
-

6,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
6,000
6,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)
6,000

6,000

2564
(บำท)
6,000
(อบต.ทัพรำช)
6,000

-ประชำชนทั่วไป ประชำชนมี
ศูนย์บริกำร
เศรษฐกิจ
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และการสาธารณสุข
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัดฯ
-

แบบ ผ. 02

ผลที่คำดว่ำจะ

หน่วยงำน
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1.

2561
(บำท)
20,000
(อบต.ทัพรำช)

2562
(บำท)
20,000
(อบต.ทัพรำช)

2563
(บำท)
20,000
(อบต.ทัพรำช)

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกำลปีใหม่และเทศกำล
สงกรำนต์
อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทำง
ถนน

อำเภอตำพระยำ

เพื่อป้องกันและ
บรรเทำควำม
เดือนร้อนของ
ประชำชนจำกสำ
ธำรณภัย

อำเภอตำพระยำ

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

3.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยในพื้นที่
รับผิดชอบของ กองร้อย อส. อ. ตำ
พระยำ

เพื่อป้องกันและ
สกัดกั้นกำรแพร่
ระบำดของยำเสพ
ติด

ประชำชน
ตำบลทัพรำช
จำนวน 17
หมู่บ้ำน

10,000
(อบต.ทัพรำช)

10,000
(อบต.ทัพรำช)

10,000
(อบต.ทัพรำช)

รวม

3 โครงการ

-

80,000

80,000

80,000

2.

-

2564
(KPI)
ได้รับ
(บำท)
20,000
-จำนวนผู้
ประชำชนมี
(อบต.ทัพรำช) ประสบอุบตั ิเหตุ ควำมปลอดภัย
ลดน้อยลง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
50,000
-ประชำชนทั่วไป มีควำมพร้อม
(อบต.ทัพรำช)
และสำมำรถ
ช่วยเหลือผู้
ประสบสำธำรณ
ภัยได้อย่ำงรวดเร็ว
และถูกวิธี
10,000
-กำรระบำดของ สำมำรถป้องกัน
(อบต.ทัพรำช) ยำเสพติดลด
และแก้ไขปัญหำ
น้อยลง
ยำเสพติดได้

80,000

-

โครงกำร / กิจกรรม

1.

อุดหนุนโรงเรียนทัพรำชวิทยำ
โครงกำรค่ำยเตรียมควำมพร้อมกำร

สำนักงำน
ปลัด ฯ

สำนักงำน
ปลัด ฯ

-

-

แบบ ผ. 02

3.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรม

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

นักเรียนและครู

70,000

70,000

70,000

2564
(บำท)
70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- นักเรียนและ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนได้รับกำร

กองกำร
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แข่งขันทักษะวิชำกำรงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ค่ำยเตรียมควำม
พร้อมกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรงำน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้
ใช้ทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ใน
กำรแก้ปัญหำจำก
ประสบกำรณ์จริง

โรงเรียนทัพรำช (อบต.ทัพรำช)
วิทยำ
จำนวน 160 คน

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

ครูโรงเรียนทัพ ส่งเสริมทักษะ
รำชวิทยำ
กระบวนกำรจัด
จำนวน 160 คน กิจกรรม

ศึกษำฯ

นักเรียนและครู
70,000
โรงเรียนทัพรำช (อบต.ทัพรำช)
วิทยำ
จำนวน 100 คน

70,000
(อบต.ทัพรำช)

70,000
(อบต.ทัพรำช)

70,000
(อบต.ทัพรำช)

นักเรียนและครู
โรงเรียนทัพรำช
วิทยำ
จำนวน 100 คน

กองกำร
ศึกษำฯ

นักเรียนร้อยละ
95

- นักเรียนร้อย
ละ 95 ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม

2.

อุดหนุนโรงเรียนทัพรำชวิทยำ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์

3.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงกำรทัศนศึกษำ

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้ ำก
ประสบกำรณ์ตรง

127,800
(อบต.ทัพรำช)

127,800
(อบต.ทัพรำช)

127,800
(อบต.ทัพรำช)

127,800
(อบต.ทัพรำช)

4.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงกำรค่ำยอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

84,290
(อบต.ทัพรำช)

84,290
(อบต.ทัพรำช)

84,290
(อบต.ทัพรำช)

5.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงกำรรอบรู้สภู่ ำษำอำเซียน
(ภำษำเขมรและภำษำอังกฤษ)

เพื่อให้นักเรียนมี
นักเรียน
84,290
คุณธรรม
จำนวน 421 คน (อบต.ทัพรำช)
จริยธรรมใน
ตนเอง
เพื่อพัฒนำผู้เรียน นักเรียน จำนวน
58,000
ให้มีควำมรู้พื้นฐำน
350 คน
(อบต.ทัพรำช)
ภำษำเขมรและ
ภำษำอังกฤษ

58,000
(อบต.ทัพรำช)

58,000
(อบต.ทัพรำช)

58,000
(อบต.ทัพรำช)

นักเรียนได้รับ
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์

นักเรียนได้รับ
กองกำร
ควำมรู้จำก
ศึกษำฯ
ประสบกำรณ์
ตรง
- อบรมคุณธรรม นักเรียนได้รับ
กองกำร
จริยธรรม อย่ำง กำรส่งเสริม
ศึกษำฯ
น้อย 1 ครั้ง/ปี คุณธรรม
จริยธรรม
- จัดโครงกำรปี นักเรียนได้รับ
กองกำร
กำรศึกษำละ 1 กำรพัฒนำให้มี
ศึกษำฯ
ครั้ง
ควำมรู้พื้นฐำน
ภำษำเขมรและ
ภำษำอังกฤษ
แบบ ผ. 02
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ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
30,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
30,000
30,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

6.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงกำรโรงเรียนคัดแยกขยะรี
ไซเคิล

เพื่อสร้ำงวินัยใน
กำรทิ้งขยะ

นักเรียนร้อยละ
95

7.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรูส้ ะเต็ม
ศึกษำ

เพื่อให้ครูและ
นักเรียนมีควำมรู้
ในเรื่องสะเต็ม
ศึกษำ

ครูผสู้ อนและ
นักเรียนร้อยละ
85

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

8.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
เพื่อให้ผู้เรียนมี
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร ควำมสำมำรถใน
ศึกษำ
กำรคิด วิเครำะห์

นักเรียนร้อยละ
85

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

9.

อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร โครงกำรค่ำย
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนมี
ระเบียบวินยั มี
คุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียน จำนวน
55 คน

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

10.

อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร โครงกำรทัศน
ศึกษำแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ คณะครู, นักกำร
ควำมรู้และ
ภำรโรง จำนวน
ประสบกำรณ์ตรง 12 คน และ

55,000
(อบต.ทัพรำช)

55,000
(อบต.ทัพรำช)

55,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
30,000
- นักเรียนร้อย
(อบต.ทัพรำช) ละ 95 ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
50,000
ครูผสู้ อนและ
(อบต.ทัพรำช) นักเรียนร้อยละ
85 ได้ร่วม
กิจกรรม

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
นักเรียนเกิด
แนวคิดต่อกำร
คัดแยกขยะ

ผู้เรียนมีกำร
พัฒนำระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยตำมเกณฑ์
30,000
- นักเรียนร้อย นักเรียนมีกำร
(อบต.ทัพรำช) ละ 85 ได้เข้ำ
พัฒนำระดับ
ร่วมกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยตำมเกณฑ์
30,000
-นักเรียน
นักเรียนมี
(อบต.ทัพรำช) จำนวน55 คน มี คุณธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม และมี
จริยธรรม
ในกำรดำเนิน
ชีวิต
55,000
-คณะครู
นักเรียนได้
(อบต.ทัพรำช) จำนวน12 คน เพิ่มพูนควำมรู้
-นักเรียน
และเปิดโลก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ
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จำกแหล่งเรียนรู้
นอกสถำนที่

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

11. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร โครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

12. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร โครงกำรแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศ
บ้ำนใหม่จำนวน
145 คน

2561
(บำท)
30,000
(อบต.ทัพรำช)

นักเรียน ร้อยละ
80

300,000
(อบต.ทัพรำช)

300,000
(อบต.ทัพรำช)

300,000
(อบต.ทัพรำช)

นักเรียน ป.4-6

38,540
(อบต.ทัพรำช)

38,540
(อบต.ทัพรำช)

38,540
(อบต.ทัพรำช)

เป้ำหมำย

เพื่อพัฒนำและยก
ระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 8
กลุ่มสำระกำร
เรียนทุกระดับชั้น
ให้สูงขึ้น
นักเรียนมีทักษะใน
กำรทำงำนและมี
ควำมรับผิดชอบ
พร้อมสำมำรถนำ
ควำมรู้ที่ได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำร
ดำเนินชีวิต

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่
1-6

ทัศน์จำกแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถำนที่

แบบ ผ. 02
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
30,000
30,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

วัตถุประสงค์

13. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
เพื่อฝึกทักษะกำร
บ้ำนใหม่ไทยถำวร โครงกำรส่งเสริม ตัดผมชำยและ
อำชีพฝึกทักษะช่ำงตัดผลนักเรียน
หญิง

จำนวน
145 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
30,000
-นักเรียนทุก
(อบต.ทัพรำช) ระดับชั้น มีผล
กำรทดสอบทำง
O-NET, NT<
LAS สูงขึ้น
ร้อยละ 3
300,000
-นักเรียน
(อบต.ทัพรำช) ร้อยละ 80
ได้รับควำมรู้

38,540
นักเรียน ป.4-6
(อบต.ทัพรำช)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
นักเรียนทุก
ระดับได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ตำมหลักสูตร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

นักเรียนมีควำม
เข้ำใจตำมหลัก
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กองกำร
ศึกษำฯ

นักเรียนได้รับ
บริกำรตัดผมใน
รำคำถูก

กองกำร
ศึกษำฯ
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แบบ ผ. 01
14. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข
โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตรง
จำกแหล่งเรียนรู้
นอกสถำนที่

คณะครูและ
นักเรียน
โรงเรียนบ้ำน
เจริญสุข จำนวน
87คน

39,800

39,800

39,840

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

38,020

-คณะครู

นักเรียนได้

(อบต.ทัพรำช) จำนวน14 คน

ศึกษำแหล่ง

-นักเรียน
จำนวน73 คน

เรียนรูจ้ ำก
สถำนที่จริง

กองกำร
ศึกษำฯ

แบบ ผ. 02
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

15. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข
โครงกำรฝึกทักษะเด็กไทยแก้มใส

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ตำมพระรำชดำริสมเด็จ

เพื่อให้นักเรียน
นักเรียน ป.1-6
ได้รับกำรฝึกทักษะ
ให้ถูกวิธี

พระเทพ ฯ
16. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล

เพื่อให้นักเรียนหัน โรงเรียนทุกโรง

2561
(บำท)
45,000
(อบต.ทัพรำช)

144,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
45,000
45,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
45,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- นักเรียน ป.13

นักเรียนได้รับ
กำรฝึกทักษะ
อย่ำงถูกวิธีและ
ถูกสุขลักษณะ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

144,000

144,000

144,000

-นักเรียนทุก

นักเรียนใช้เวลำว่ำง

กองกำร

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

โรงเรียน มี
สุขภำพที่

ให้เกิดประโยชน์
และห่ำงไกลยำเสพ

ศึกษำฯ

โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียน มำใช้เวลำว่ำงให้
กลุ่มเครือข่ำยอำรยธรรมบูรพำต้ำน เกิดประโยชน์

ที่อยู่ในตำบลทัพ (อบต.ทัพรำช)
รำช จำนวน 6

ยำเสพติด

โรงเรียน

แข็งแรงและ

ตำบลตำพระยำ

มีควำมรัก

จำนวน 6

สำมัคคีซึ่งกัน
และกัน

ติด
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แบบ ผ. 01
17. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล
โครงกำรเสริมสร้ำงเด็กดี โรงเรียน
บ้ำนโคกไพล ปีที่ 6

เพื่อสร้ำงเครือข่ำย โรงเรียน
กำรทำควำมดีใน

ตำบลโคคลำน

ชุมชน

จำนวน 3

71,950
(อบต.ทัพรำช)

71,950
(อบต.ทัพรำช)

71,950
(อบต.ทัพรำช)

71,950
(อบต.ทัพรำช)

- นักเรียน ครู
โรงเรียนมี
และบุคลำกร
เครือข่ำยชุมชน
ทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรทำ
จำนวน 362 คน
ควำมดี

68,000
(อบต.ทัพรำช)

68,000
(อบต.ทัพรำช)

68,000
(อบต.ทัพรำช)

68,000
(อบต.ทัพรำช)

-นักเรียนร้อยละ
90

2561
(บำท)
163,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
163,000
163,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
163,000
(อบต.ทัพรำช)

175,000
(อบต.ทัพรำช)

175,000
(อบต.ทัพรำช)

โรงเรียน
นักเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จำนวน
362 คน

18. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
บ้ำนโคกไพล

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

19. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล
โครงกำรส่งเสริมกำรสอนงำน
วิชำชีพในโรงเรียน
20. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล
โครงกำรศูนย์กำรเรียนรูเ้ กษตรใน
โรงเรียนเพื่ออำหำรกลำงวัน

เพื่อสร้ำงจิตสำนึก นักเรียนร้อยละ
ให้นักเรียนมีควำม 90
รักและเห็นคุณค่ำ
ของพรรณไม้

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับงำนอำชีพ
ต่ำง ๆ
เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทำน
อำหำรกลำงวัน

เป้ำหมำย
นักเรียน
โรงเรียนบ้ำน
โคกไพล

นักเรียน
175,000
โรงเรียนบ้ำน
(อบต.ทัพรำช)
โคกไพล จำนวน
370 คน

175,000
(อบต.ทัพรำช)

กองกำร
ศึกษำฯ

นักเรียนตระหนัก กองกำร
ในควำมสำคัญ
ศึกษำฯ
และเห็นคุณค่ำ
ของกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืแบบ
ช ผ. 02

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

- นักเรียนร้อยละ
80 มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกีย่ วกับงำน
อำชีพ

นักเรียนมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
งำนอำชีพต่ำง ๆ

- นักเรียน จำนวน
370 คนได้
รับประทำน
อำหำร

โรงเรียนสำมำรถ
ดำเนินกำรตำม
โครงกำรอำหำร
กลำงวันแบบ
ยั่งยืนได้

ศึกษำฯ

กองกำร
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ศึกษำฯ

แบบ ผ. 01
21. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล

175,000
(อบต.ทัพรำช)

175,000
(อบต.ทัพรำช)

175,000
(อบต.ทัพรำช)

175,000
(อบต.ทัพรำช)

22. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ เพื่อปลูกฝังให้
โครงกำรกำรส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียนมีระเบียบ
จริยธรรม
วินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียน
40,000
โรงเรียนบ้ำนทด (อบต.ทัพรำช)
วงศ์สมบูรณ์ทุก
คน

40,000
(อบต.ทัพรำช)

40,000
(อบต.ทัพรำช)

40,000
(อบต.ทัพรำช)

23. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนรู้
โครงกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
รักสำมัคคี และ
ดูงำน
สำมำรถทำ
กิจกรรมร่วมกับ
คนอื่นได้

นักเรียน
58,000
ระดับชั้นอนุบำล (อบต.ทัพรำช)
- ชั้น
ประถมศึกษำ
ปีที่ 6

58,000
(อบต.ทัพรำช)

58,000
(อบต.ทัพรำช)

58,000
(อบต.ทัพรำช)

โครงกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่น
ตำมรอยพระยุคลบำท

เพื่อส่งเสริมและ นักเรียนร้อยละ
พัฒนำศักยภำพ
80
สมองของนักเรียน

- นักเรียนร้อยละ
80 ได้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรใน
โรงเรียนมีควำม
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
พัฒนำโรงเรียน
-ร้อยละของ
นักเรียนมี
นักเรียนมี
คุณธรรม จริยะ
ระเบียบวินยั เป็น ธรรม และควำม
เยำวชนต้นแบบ ประพฤติที่ดี
ในกำรทำ
นักเรียนทุกระดับ นักเรียนมี
จำนวน 189 คน ระเบียบวินยั และ
เข้ำร่วมกิจกรรม ทำงำนร่วมกับ
ควำมดี
ผู้อื่นได้

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

กองกำร
ศึกษำฯ

แบบ ผ. 02
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
เพื่อให้นักเรียนมี
24. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์
นักเรียนโรงเรียน
50,000
สมบูรณ์ โครงกำรฝึกทักษะอำชีพ ทักษะพื้นฐำนในกำร บ้ำนทดวงศ์
(อบต.ทัพรำช)
ประกอบอำชี
พ
นักเรียน
สมบูรณ์
25. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์
เพื่อแก้ไขปัญหำกำร นักเรียนโรงเรียน 150,000
สมบูรณ์ โครงกำรกำรแก้ไขปัญหำ ขำดแคลนน้ำอุปโภค บ้ำนทดวงศ์
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
50,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

150,000
(อบต.ทัพรำช)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-นักเรียนไม่น้อย
นักเรียนมีทักษะ
กว่ำร้อยละ 80 มี ติดตัวและมีรำยได้
รำยได้ระหว่ำงเรียน ระหว่ำงเรียน

-นักเรียน มีน้ำ
สะอำดสำหรับ

โรงเรียนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
สะอำดไว้บริกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ
กองกำร
ศึกษำฯ
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แบบ ผ. 01
น้ำอุปโภคบริโภค

บริโภค

สมบูรณ์ทุกคน

อุปโภค บริโภค

26. อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น เพื่อปลูกฝักค่ำนิยม
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม หลักของคนไทย 12
นักเรียนระดับประถมศึกษำ
ประกำร

นักเรียน ป.4-6
60,000
จำนวน 150 คน (อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

27. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
โครงกำรเกษตรตำมแนว
พระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงยั้งยืน
28. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
โครงกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน (O-NET)

เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภำพสมบูรณ์
แข็งแรง

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบล
ทัพรำช

400,000
(อบต.ทัพรำช)

400,000
(อบต.ทัพรำช)

400,000
(อบต.ทัพรำช)

400,000
(อบต.ทัพรำช)

เพื่อประเมินผล
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

29. อุดหนุนอำหำรกลำงวันสำหรับ
โรงเรียน (1,550 คน ๆ ละ 20
บำท 200 วัน)

นักเรียนได้

โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำใน
เขตพื้นที่ตำบล
ทัพรำช
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
รำช จำนวน 6
แห่ง

6,200,000
(อบต.ทัพรำช)

6,200,000
(อบต.ทัพรำช)

6,200,000
(อบต.ทัพรำช)

-

8,863,380

รับประทำนอำหำร
กลำงวัน ที่มีคุณภำพ
อย่ำงเพียงพอ

รวม

ที่

29 โครงการ
3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
โครงกำร / กิจกรรม

-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

8,863,380

8,863,420

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

นักเรียนอย่ำง
เพียงพอ

นักเรียน ป.4-6 ผู้เรียนมีพฤติดี มี
จำนวน 150 คน คุณธรรม
จริยธรรม เป็นคน
ดี ของชุมชนและ
ประเทศชำติ
-นักเรียนไม่น้อย นักเรียนมีแหล่ง
กว่ำร้อยละ 80 เรียนรูด้ ้ำน
ได้ร่วมกิจกรรม กำรเกษตร

กองกำร
ศึกษำฯ

50,000
(อบต.ทัพรำช)

- นักเรียนระดับ
มัธยมในเขต
ตำบลทัพรำช

โรงเรียนสำมำรถ
วัดผลทำงกำร
เรียนของนักเรียน
ได้

กองกำร

6,200,000
(อบต.ทัพรำช)

- นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนได้

กองกำร

8,862,600

2564
(บำท)

ได้รับประทำน

รับประทำน

อำหำรกลำง

อำหำรกลำงวันที่

วันที่มีคุณภำพ

มีคุณภำพ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

กองกำร
ศึกษำฯ

ศึกษำฯ

ศึกษำฯ

แบบ ผ.- 02
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผ. 01
1.

อุดหนุนคณะกรรมกำรกองทุน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรองค์กร
สตรีตำบลทัพรำช (โครงกำร
พัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งในครอบครัว)

2.

อุดหนุนคณะกรรมศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชนตำบลทัพรำช
(โครงกำรครอบครัวสัมพันธ์)

รวม

2 โครงการ

เพื่อรณรงค์ให้
ครอบครัวร่วมกัน
เป็นรั้วป้องกัน
ปัญหำควำมรุนแรง
และ
ยำเสพติด
เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัวและ
ครอบครัวใกล้เคียง
-

ครอบครัวสตรี
หมู่ละ 3
ครอบครัว
จำนวน 17
หมู่บ้ำน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน
ประชำชนตำบล
ทัพรำช

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

- ครอบครัวสตรี สตรีได้รับกำรจัด
กอง
จำนวน 100 คน สวัสดิกำร
สวัสดิกำร
สังคมฯ

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

50,000
(อบต.ทัพรำช)

- ประชำชน
ม.1-17

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

ครอบครัวมี
ควำมสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน

กอง
สวัสดิกำร
สังคมฯ

-

-

3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

2.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร
ศูนย์ ศตส. อ.ตำพระยำ

รวม

2 โครงการ

2561
(บำท)
50,000
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
50,000
(อบต.ทัพรำช)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
และเยำวชน
เพื่อป้องกันและ
สกัดกั้นกำรแพร่
ระบำดของยำเสพ
ติด

เยำวชนใน
จังหวัดสระแก้ว
ประชำชน
ตำบลทัพรำช
จำนวน 17
หมู่บ้ำน

120,000
(อบต.ทัพรำช)

120,000
(อบต.ทัพรำช)

120,000
(อบต.ทัพรำช)

120,000
(อบต.ทัพรำช)

-

-

170,000

170,000

170,000

170,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
-กำรระบำดของ สำมำรถป้องกัน สำนักงำน
ยำเสพติดลด
และแก้ไขปัญหำ ปลัด ฯ
น้อยลง
ยำเสพติดได้
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

-กำรระบำดของ สำมำรถป้องกัน สำนักงำน
ยำเสพติดลด
และแก้ไขปัญหำ ปลัด ฯ
น้อยลง
ยำเสพติดได้
-

- แบบ ผ. 02 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีควำมปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวก เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอำรย
ธรรมโบรำณ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและกำรกีฬำ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ โครงกำร
จัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมชำยแดน
เบื้องบูรพำและงำนกำชำดจังหวัด
สระแก้ว
อุดหนุนวัดในพื้นที่ตำบลทัพรำช

2.

3.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำรจัด
กิจกรรมกำรแสดงประกอบแสง สี
เสียงและสื่อผสมงำนสืบสำน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพำ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ อำเภอตำพระยำ
50,000
วัฒนธรรมประเพณี
(อบต.ทัพรำช)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

2564
(บำท)
50,000
(อบต.ทัพรำช)

อันดีงำมของ
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้
ปฏิบัติธรรม

วัดในพื้นที่
ตำบลทัพรำช
จำนวน 6 วัด

60,000
(อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

60,000
(อบต.ทัพรำช)

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงำมของจังหวัด
สระแก้ว

ประชำนชนใน
25,000
จังหวัดสระแก้ว (อบต.ทัพรำช)

25,000
(อบต.ทัพรำช)

25,000
(อบต.ทัพรำช)

25,000
(อบต.ทัพรำช)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
-สืบสำน
ประเพณีท้องถิ่น กองกำร
ประเพณีท้องถิ่น ได้รับกำร
ศึกษำฯ
อนุรักษ์ตลอดไป
ตัวชี้วัด
(KPI)

-วัดในพื้นที่
ตำบลทัพรำช
จำนวน 6 วัด

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ประชำชนให้
ควำมสำคัญต่อ
กำรปฏิบัติธรรม
และมีจิตใจดีงำม
สืบสำนประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำม
ของจังหวัด
ของจังหวัด
สระแก้ว
สระแก้วคงอยู่
สืบไป

กองกำร
ศึกษำฯ
กองกำร
ศึกษำฯ
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แบบ ผ. 01
4.

ที่
5.

รวม

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำร
เพื่อจัดสร้ำง
จัดสร้ำงอุทยำนพุทธมณฑลสระแก้ว อุทยำนพุทธ
มณฑลสระแก้ว
โครงกำร / กิจกรรม
อุดหนุนจังหวัดสระแก้วแผนงำน
โครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ

5 โครงการ

วัตถุประสงค์

ประชำชนทั่วไป

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-ประชำชนเคำรพ มีพระพุทธรูป
กองกำร
บูชำ และเป็นที่ ประจำจังหวัด
ศึกษำฯ
เพื
อ
่
ให้
ป
ระชำชน
ยึดเหนีย่ วจิตใจ
แบบ ผ. 02
เคำรพบูชำ

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
เพื่อถวำยเป็นพระ ประชำชนทุกหมู่
4,500
รำชกุศลแด่
เหล่ำในจังหวัด (อบต.ทัพรำช)
พระบำทสมเด็จ
สระแก้ว
พระเจ้ำอยูห่ ัว

-

100,000
(อบต.ทัพรำช)

-

4,500

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
4,500
4,500
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

4,500

4,500

2564
(บำท)
4,500
(อบต.ทัพรำช)

4,500

ตัวชี้วัด
(KPI)
-แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

-

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้
แสดงควำม
จงรักภักดี
ต่อสถำบันระ
มหำกษัตริย์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

-

-
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แบบ ผ. 01

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำรจัด เพื่อแสดงควำม
งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ฯ และ จงรักภักดีต่อ
งำนรัฐพิธีต่ำง ๆ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

2.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร

เพื่อเตรียมควำม

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
ข้ำรำชกำรและ
15,000
ประชำชนทุกหมู่ (อบต.ทัพรำช)
เหล่ำ

อำเภอตำพระยำ

100,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
15,000
15,000
(อบต.ทัพรำช) (อบต.ทัพรำช)

100,000

100,000

2564
(บำท)
15,000
(อบต.ทัพรำช)

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ประชำชนได้
แสดงควำม
จงรักภักดี
ต่อสถำบันระ
มหำกษัตริย์
-มีควำมพร้อมใน อำเภอตำพระยำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด ฯ

สำนักงำน
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แบบ ผ. 01
เตรียมกำรรับเสด็จ
3.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์รวม
ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

3 โครงการ

พร้อมในกำรรับ
(อบต.ทัพรำช)
เสด็จ
เพื่อให้ประชำชน องค์กรปกครอง
30,000
และส่วนรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นใน (อบต.ทัพรำช)
ได้รับกำรบริกำร
เขตอำเภอ
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ตำพระยำ
ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ได้สะดวกและ
รวดเร็ว
145,000

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

30,000
(อบต.ทัพรำช)

145,000

145,000

145,000

กำรรับเสด็จ

มีควำมพร้อมใน
ปลัด ฯ
กำรรับเสด็จ
-กำรบริกำรด้ำน ประชำชนและ สำนักงำน
ข้อมูลข่ำวสำร ส่วนรำชกำร
ปลัด ฯ
สะดวกและ
ได้รับกำรบริกำร
รวดเร็ว
ด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำรในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
-

-

-

แบบ ผ. 03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม , ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนบริกำรพื้นฐำน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผ. 01
1.

2.

3.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแบบ CAPE SEAL
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6
(จำกบ้ำนเจริญสุข-บ้ำนทุ่งทะเล)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแบบ CAPE SEAL
หมู่บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
(จำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง – บ้ำน
ทดวงศ์สมบูรณ์)
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนทด
วงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ข้ำม
คลองยำง)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6 เมตร
ยำว 2,800 เมตร

12,280,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

- ถนน ที่ได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีเส้นทำง
คมนำคมที่สะดวก
และปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

กว้ำง 6 เมตร
ยำว 2,800 เมตร

-

17,550,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

- ถนน ที่ได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีเส้นทำง
คมนำคมที่สะดวก
และปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 25.00 ม.

-

2,878,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)

-

-

- สะพำนควำม
ยำว 20 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมีเส้นทำง
ในกำรคมนำคมที่
สะดวกและปลอดภัย
มำกขึ้น

กองช่ำง

แบบ ผ. 03

ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

4.

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคลอง
ยำง หมู่ที่ 12 (ข้ำมคลองยำง
วังรีตอนบน)
โครงกำรขุดคลองผันน้ำดิบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จำกอ่ำง

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อผันน้ำในกำร
อุปโภค บริโภค

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

5.

กว้ำง 5เมตร
ยำว 3,500 ม.

2561
(บำท)
-

18,250,000
(อบต./อบจ./

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
2,878,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)
-

-

2564
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
สะพำนควำม
ยำว 20 ม.
ที่ได้มำตรฐำน
คลอง 1 แห่ง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชำชนมีเส้นทำง
ในกำรคมนำคมที่
สะดวกและปลอดภัย
มำกขึ้น
ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
เก็บน้ำลำสะโตน บ้ำนใหม่ไทย
ถำวร หมู่ที่ 5 - บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4)
โครงกำรวำงท่อ PE ขนำด 12 เพื่อระบำยน้ำมำยัง ยำว 10,000 ม.
นิ้ว (จำกลำสะโตน-บ้ำนกุดเวียน หมูท่ ี่ 1,2,3,4,5,13,16
ตำบลทัพรำช และหมู่
หมู่ที่ 4 ตำบลตำพระยำ)

6.

กรมส่งเสริมฯ)

-

-

10,430,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-ท่อระบำยน้ำ
ยำว 10,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

-

5,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

สระน้ำ 1 แห่ง

มีแหล่งน้ำในกำร
อุปโภคบริโภค ทำ
กำรเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

30,530,000

20,428,000

13,308,000

5,200,000

-

ที่ 4 ตำบลตำพระยำ

7.

โครงกำรขุดลอกสระน้ำประปำ
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

รวม

7 โครงการ

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
ในกำรอุปโภค
บริโภค ทำ
กำรเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์
-

จำนวน 18 ไร่

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพชีวิต

-

-

แบบ ผ. 03
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แบบ ผ. 01
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
1. แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

2.

โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9

รวม

2 โครงการ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำลังกำยและ
ส่งเสริมให้เยำวชน
สนใจเล่นกีฬำ
เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำลังกำยและ
ส่งเสริมให้เยำวชน
สนใจเล่นกีฬำ
-

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
3,910,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)-

-สนำมกีฬำ
เอนกประสงค์
จำนวน 1 แห่ง

-

3,910,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-สนำมกีฬำ
เอนกประสงค์
จำนวน 1 แห่ง

-

7,820,000

-

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เยำวชนมีสถำนที่
สำหรับออกกำลัง
กำยและสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
เยำวชนมีสถำนที่
สำหรับออกกำลัง
กำยและสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง

-

แบบ ผ. 04
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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แบบ ผ. 01
ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม , ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนบริกำรพื้นฐำน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแบบ CAPE SEAL
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6
(จำกบ้ำนเจริญสุข-บ้ำนทุ่งทะเล)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแบบ CAPE SEAL
หมู่บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
(จำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง – บ้ำน
ทดวงศ์สมบูรณ์)
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนทด
วงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ข้ำม
คลองยำง)

2.

3.

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)
12,280,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6 เมตร
ยำว 2,800 เมตร

กว้ำง 6 เมตร
ยำว 2,800 เมตร

-

17,550,000
(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

-

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 25.00 ม.

-

2,878,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)

-

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

- ถนน ที่ได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีเส้นทำง
คมนำคมที่สะดวก
และปลอดภัยมำกขึ้น

-

- ถนน ที่ได้
มำตรฐำน

ประชำชนมีเส้นทำง
คมนำคมที่สะดวก
และปลอดภัยมำกขึ้น

กองช่ำง

-

- สะพำนควำม
ยำว 20 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมีเส้นทำง
ในกำรคมนำคมที่
สะดวกและปลอดภัย
มำกขึ้น

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
แบบ ผ. 04
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

4.

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคลอง
ยำง หมู่ที่ 12 (ข้ำมคลองยำง
วังรีตอนบน)
โครงกำรขุดคลองผันน้ำดิบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จำกอ่ำง
เก็บน้ำลำสะโตน บ้ำนใหม่ไทย
ถำวร หมู่ที่ 5 - บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4)
โครงกำรวำงท่อ PE ขนำด 12
นิ้ว (จำกลำสะโตน-บ้ำนกุดเวียน
หมู่ที่ 4 ตำบลตำพระยำ)

เพื่อให้กำร
คมนำคมมีควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อผันน้ำในกำร
อุปโภค บริโภค

กว้ำง 6.00 ม.
ยำว 20.00 ม.

7.

โครงกำรขุดลอกสระน้ำประปำ
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

รวม

7 โครงการ

5.

6.

กว้ำง 5เมตร
ยำว 3,500 ม.

2561
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
2,878,000
(อบจ/
กรมส่งเสริม ฯ)

2564
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
สะพำนควำม
ยำว 20 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชำชนมีเส้นทำง
ในกำรคมนำคมที่
สะดวกและปลอดภัย
มำกขึ้น
ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

18,250,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-

-

คลอง 1 แห่ง

เพื่อระบำยน้ำมำยัง
ยำว 10,000 ม.
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,13,16
ตำบลทัพรำช และหมู่
ที่ 4 ตำบลตำพระยำ

-

-

10,430,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-

-ท่อระบำยน้ำ
ยำว 10,000 ม.
ที่ได้มำตรฐำน

ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
ในกำรอุปโภค
บริโภค ทำ
กำรเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์
-

-

-

-

5,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

สระน้ำ 1 แห่ง

มีแหล่งน้ำในกำร
อุปโภคบริโภค ทำ
กำรเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์

กองช่ำง

30,530,000

20,428,000

13,308,000

5,200,000

-

จำนวน 18 ไร่

-

กองช่ำง

-

-
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แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพชีวิต

แบบ ผ. 04

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
1. แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1.

โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

2.

โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ บ้ำนหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำลังกำยและ
ส่งเสริมให้เยำวชน
สนใจเล่นกีฬำ
เพื่อใช้เป็นสถำนที่
ออกกำลังกำยและ
ส่งเสริมให้เยำวชน

จำนวน 1 แห่ง

2561
(บำท)
-

จำนวน 1 แห่ง

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บำท)
3,910,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)-

-สนำมกีฬำ
เอนกประสงค์
จำนวน 1 แห่ง

3,910,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-สนำมกีฬำ
เอนกประสงค์
จำนวน 1 แห่ง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เยำวชนมีสถำนที่
สำหรับออกกำลัง
กำยและสนใจเล่น
กีฬำเพิ่มขึ้น
เยำวชนมีสถำนที่
สำหรับออกกำลัง
กำยและสนใจเล่น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

กองช่ำง
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แบบ ผ. 01
สนใจเล่นกีฬำ
รวม

2 โครงการ

-

กีฬำเพิ่มขึ้น
-

-

-

-

7,820,000

-

-

-

แบบ ผ. 08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ที่

แผนงำน

1.

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ค่ำครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
สำนักงำนปลัด
- เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว/ดำ-สี)
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที
- เต้นท์ ขนำด 2 ห้อง
- เครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงำนมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

จำนวน 1 เครื่อง

250,000

250,000

250,000

250,000

จำนวน 5 หลัง
จำนวน 1 เครื่อง

190,000
14,000

190,000
14,000

190,000
14,000

190,000
14,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัด

2564
(บำท)
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แบบ ผ. 01
ลิตร
- ตู้เก็บเอกสำรแบบบำน
เลื่อน

- ตู้เก็บเอกสำรแบบ 2
บำน
- ตู้เก็บเอกสำรบำนเปิด
สูงพร้อมลิ้นชัก
- เก้ำอี้นั่งคอย
- โต๊ะทำงำน
- เก้ำอี้พนักพิง

จำนวน 2 ตู้

11,000

11,000

11,000

11,000

จำนวน 2 ตู้

11,000

11,000

11,000

11,000

จำนวน 3 ตู้

21,000

21,000

21,000

21,000

จำนวน 6 ชุด
จำนวน 3 ตัว
จำนวน 3 ตัว

30,000
24,000
12,000

30,000
24,000
12,000

30,000
24,000
12,000

30,000
24,000
12,000

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ที่

แผนงำน

1.

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่ำครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
กองคลัง
เพื่อให้หน่วยงำนมี
- ตู้เก็บเอกสำรแบบบำน เครือ่ งมือเครื่องใช้
เลื่อน
เพียงพอต่อกำร

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บำท)

กองคลัง
จำนวน 10 ตู้

45,000

-

-

-
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แบบ ผ. 01
- ตู้เก็บเอกสำรแบบ 2บำน

ดำเนินงำน

- ตู้เก็บเอกสำรแบบ
ลิ้นชัก 4 ชั้น
- ม่ำนปรับแสง
- เครื่องปรับอำกำศ
- เครื่องโทรสำร
- เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดใหญ่
- โต๊ะทำงำน
- เก้ำอี้แบบพนักพิง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะ
สำนักงำนปลัด
- ซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดำ
- ล้อรถเครื่องจักรกล
ขนำดเบำ

จำนวน 10 ตู้
จำนวน 2 ตู้

45,000
16,000

-

-

-

จำนวน 3 ชุด
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง

40,000
60,000
-

-

20,000
-

1,500

จำนวน 6 โต๊ะ
จำนวน 10 ตัว

-

-

-

30,000
15,000

จำนวน 1 คัน

900,000

900,000

900,000

900,000

จำนวน 7 เส้น

100,000

100,000

100,000

100,000

สำนักงำน
ปลัดฯ

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บำท)

166

แบบ ผ. 01
1.

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ค่ำครุภณ
ั ฑ์โฆษณำฯ
สำนักงำนปลัด
- กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล
กองคลัง
- กล้องถ่ำยรูป ดิจิตอลทัสกรีน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์วิทยำศำสตร์
สำนักงำนปลัด
- เครื่องพ่นละอองฝอย
ค่ำครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำน ฯ
สำนักงำนปลัด
- คูเลอร์ตม้ น้ำร้อน
- คูเลอร์
- ซิ้งล้ำนจำนแบบขำตั้ง

- เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อ
แข็ง
- เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อ
อ่อน
- เครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น
- แก้วน้ำ
- ชุดเสริฟกำแฟ
- ถำดเสริฟกำแฟ

เพื่อให้
หน่วยงำนมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำน

จำนวน 1 ตัว

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวน 2 ตัว

-

30,000

-

-

จำนวน 1 เครื่อง

100,000

100,000

100,000

100,000

จำนวน 2 ถัง
จำนวน 2 ถัง
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 5 เครื่อง

36,000
10,000
50,000

36,000
10,000
8,000
50,000

36,000
10,000
50,000

36,000
10,000
8,000
50,000

จำนวน 5 เครื่อง

55,000

55,000

55,000

55,000

จำนวน 3 เครื่อง
จำนวน 200 ใบ
จำนวน 200 ชุด
จำนวน 10 ถำด

40,000
5,000
140,000
5,000

40,000
5,000
140,000
5,000

40,000
5,000
140,000
5,000

40,000
5,000
140,000
5,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

สำนักงำน
ปลัดฯ
กองคลัง

สำนักงำน
ปลัดฯ

แบบ ผ. 08
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แบบ ผ. 01
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ที่
1.

แผนงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้หน่วยงำนมี
เครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 1 เครื่อง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำน
สำนักงำนปลัด
จำนวน 1 เครื่อง
- ไฟเบอร์ตัดเหล็ก
จำนวน 1 ชุด
- สว่ำนเจำะปูน
จำนวน 2 เส้น
- สำยดับเพลิง ยำว 30

กองคลัง
- กำต้มน้ำร้อนไฟฟ้ำ

เมตร
- สัญญำณไฟไซเรนรถกู้
ชีพ-กู้ภัย
- เข็มขัดรัด และหมอน
ล็อกศีรษะ
- กระเป๋ำปฐมพยำบำล
ฉุกเฉิน
- เครื่องล้ำงอัดฉีด
- เครื่องเชื่อมอเนกประสงค์
220 โวลล์

- เลื่อยฉลุ
-. สว่ำนอเนกประสงค์
- สำยส่งน้ำ ขนำด 2.5”
- สำยส่งน้ำ ขนำด 2”

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

2564
(บำท)

5,000

-

-

-

18,000
2,000
20,000

18,000
2,000
20,000

18,000
2,000
20,000

18,000
2,000
20,000

จำนวน 1 ชุด

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวน 1 ชุด

4,500

4,500

4,500

4,500

จำนวน 1 ชุด

1,000

1,000

1,000

1,000

จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง

7,000
10,000

7,000
10,000

7,000
10,000

7,000
10,000

จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 2 เส้น
จำนวน 2 เส้น
จำนวน 2 เส้น

3,500
3,500
20,000
20,000
20,000

3,500
3,500
20,000
20,000
20,000

3,500
3,500
20,000
20,000
20,000

3,500
3,500
20,000
20,000
20,000

สำนักงำน
ปลัดฯ
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แบบ ผ. 01
- สำยสูบน้ำพร้อมข้อต่อ
ขนำด 3”

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ที่
1.

แผนงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
- หัวกะโหลกดูดน้ำสวมสำย
ขนำด 3 “
- ชุดกระดำนรองหลัง
- ชุดเผือกดำมหลัง
- เผือกแข็งดำมคอ 16 ระดับ

- เครื่องปั่นไฟ (ขนำด 5
กิโลวัตต์)
- กรวยจรำจร คำด สะท้อนแสง
ขนำด 80 ซม.
- เสื้อจรำจรสะท้อนแสง
- อุปกรณ์ติดตั้งในรถกู้ชีพ

ค่ำครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักงำนปลัด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องพิมพ์สี
- เครื่องพิมพ์ขำวดำชนิดเลเซอร์
- เครื่องสำรองไฟ
กองคลัง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
10,000
10,000

2564
(บำท)
10,000

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้หน่วยงำน
มีเครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำน

จำนวน 2 หัว

2561
(บำท)
10,000

จำนวน 1 อัน
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 เครื่อง

10,000
5,000
5,000
65,000

10,000
5,000
5,000
65,000

10,000
5,000
5,000
65,000

10,000
5,000
5,000
65,000

จำนวน 30 อัน

12,000

12,000

12,000

12,000

จำนวน 30 ตัว
จำนวน 1 ชุด

10,000
250,000

10,000
250,000

10,000
250,000

10,000
250,000

จำนวน 2 ชุด
จำนวน 5 เครื่อง
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 2 เครื่อง

44,000
60,000
15,800
11,600

44,000
60,000
15,800
11,600

44,000
60,000
15,800
11,600

44,000
60,000
15,800
11,600

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักงำน
ปลัดฯ
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แบบ ผ. 01
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
แบบ CPUตัว

จำนวน 6 เครื่อง

- เครื่องพิมพ์ส-ี ขำวดำแบบหมึก
เติม
- เครื่องพิมพ์เช็ค

จำนวน 6 เครื่อง

60,000

-

-

-

72,000

-

-

-

40,000

-

-

-

จำนวน 1 เครื่อง

กองคลัง

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช

ที่

แผนงำน

หมวด

2.

แผนงำนกำรศึกษำ

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่ำครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
- ตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเลื่อน
ทึบ
- ตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเลื่อน
กระจก
- ตู้ไม้ แบบ 3 ช่อง
- ชั้นวำงหนังสือ
- โต๊ะทำงำน
- โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอี้
- พัดลมติดผนัง
- เตียงพยำบำลสำหรับเด็ก

เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ จำนวน
6 ศูนย์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำนวน 6 ตู้

33,000

33,000

33,000

33,000

จำนวน 6 ตู้

33,000

33,000

33,000

33,000

จำนวน 20 ตู้
จำนวน 20 อัน
จำนวน 12 ตัว
จำนวน 6 ชุด
จำนวน 20 ตัว
จำนวน 6 เตียง

168,000
36,000
60,000
72,000
100,000
54,000

168,000
36,000
60,000
72,000
100,000
54,000

168,000
36,000
60,000
72,000
100,000
54,000

168,000
36,000
60,000
72,000
100,000
54,000

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
กำรศึกษำ
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แบบ ผ. 01
- เก้ำอี้พนักพิง
- เครื่องปรับอำกำศ
ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
- เครื่องเล่นสนำม

จำนวน 6 ตัว
จำนวน18เครื่อง

15,000
540,000

15,000
540,000

15,000
540,000

15,000
540,000

จำนวน 6 ชุด

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช

ที่

แผนงำน

2.

แผนงำนกำรศึกษำ

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561
(บำท)

ค่ำครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะฯ
- ซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดำ

เพื่อใช้ในกอง
กำรศึกษำในกำร
ดำเนินงำน ฯ

จำนวน 1 คัน

523,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

523,000

523,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
กำรศึกษำ

2564
(บำท)

523,000
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แบบ ผ. 01
ค่ำครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนฯ
จำนวน 10 อัน

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน 300 ใบ

45,000

45,000

45,000

45,000

จำนวน 6 เครื่อง

96,000

96,000

96,000

96,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 14 เครื่อง

308,000

308,000

308,000

308,000

- เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก

จำนวน 6 เครื่อง
จำนวน 6 เครื่อง

72,000
47,400

72,000
47,400

72,000
47,400

72,000
47,400

จำนวน18เครื่อง

104,400

104,400

104,400

104,400

จำนวน 6 ชุด

300,000

300,000

300,000

300,000

- คูเลอร์น้ำสแตนเลสอย่ำง
ดี ขนำด 30 ซฒ.
- แก้วน้ำสแตนเลสอย่ำงดี
ขนำด 8 ซม.

ค่ำครุภณ
ั ฑ์โฆษณำ
- โทรทัศน์
ค่ำครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ จำนวน
6 ศูนย์

- เครื่องพิมพ์ขำวดำชนิด
เลเซอร์
- เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ค่ำครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
- ค่ำติดตั้งสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช

ที่
3.

แผนงำน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ค่ำครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
- เครื่องสแกนเนอร์
- ม่ำนปรับแสง

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้หน่วยงำนมี
เครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 1 เครื่อง
เพียงพอต่อกำร
จำนวน 1 ชุด

2561
(บำท)
7,000
2,500

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิกำร
สังคม

2564
(บำท)
-
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แบบ ผ. 01
- โต๊ะทำงำน ระดับ 3
ดำเนินงำน
- โต๊ะทำงำน ระดับ 1-2
- เก้ำอี้พนักพิง ผอ.กอง
- เก้ำอี้ จนท.
- เก้ำอี้ผู้ติดต่อรำชกำร
- ตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำน
- ตู้เก็บเอกสำรแบบบำน
เลื่อน
- ตู้เก็บเอกสำรแบบลิ้นชัก
- เครื่องปรับอำกำศ
30,000 BTU
- พัดลมติดผนัง

จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 5 ตัว
จำนวน 2 ตู้
จำนวน 1 ตู้

-

8,000
5,000
7,500
4,000
12,500
-

15,000
7,500

-

จำนวน 1 ตู้
จำนวน 1 เครื่อง

-

-

7,500
-

45,000

จำนวน 2 ตัว

-

-

-

6,000

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563

2564

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 01
(บำท)
3.

4.

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

แผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ค่ำครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
-เครื่องพิมพ์ส-ี ขำว
ดำชนิดเลเซอร์

เพื่อให้หน่วยงำนมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อกำร
จำนวน 1 เครื่อง
ดำเนินงำน
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง

ค่ำครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน
- เก้ำอี้ผู้มำติดต่อ
รำชกำร
- ตู้เก็บเอกสำรแบบ
ลิ้นชัก
- ตู้เก็บเอกสำรแบบ
บำนเลื่อน
-โต๊ะทำงำนระดับ3
- เก้ำอี้ทำงำน ผอ.
กอง
- เครื่องตัด
สติ๊กเกอร์

เพื่อให้หน่วยงำนมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำน

(บำท)

(บำท)

(บำท)

หลัก
กอง
สวัสดิกำร
สังคม

30,000

-

-

-

7,000
10,000

-

-

-

กองช่ำง
จำนวน 5 ตัว

-

12,500

-

-

จำนวน 1 ตู้

-

7,500

-

-

จำนวน 2 ตู้

-

15,000

-

-

จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1 ตัว

-

8,000
7,500

-

-

จำนวน 1 เครื่อง

-

-

25,000

-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

แบบ ผ. 08
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แบบ ผ. 01
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช

ที่
4.

แผนงำน
แผนงำนเคหะและชุมชน

หมวด
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สำรวจ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ดีเซล 220 โวลท์
-โซ่ ขนำด 10 ม.
- โซ่ ขนำด 5 ม.
- สำยเบลท์ ขนำด 3 ม.
- สำยเบลท์ ขนำด 6 ม.
- รอกทด ขนำด 3 ตัน

- รอกสลิงโยกมือ
- ชุดประแจ
- ชุดโคมไฟส่องสว่ำง
พร้อมขำตั้ง
- กล่องเครื่องมือ
-เทปวัดระยะทำง
50 เมตร
ค่ำครุภณ
ั ฑ์คอมฯ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องพิมพ์สี
เลเซอร์
- เครื่องสำรองไฟฟ้ำ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้หน่วยงำนมี
เครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 1 เครื่อง
เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำน
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 เส้น
จำนวน 1 ชุด

2561
(บำท)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง

2564
(บำท)

65,000

-

-

-

5,000
2,500
1,000
2,000
2,500
2,000
1,500
15,000

-

-

-

จำนวน 1 กล่อง
จำนวน 1 ตลับ

1,000

-

-

1,000

จำนวน 1 ชุด

-

-

-

30,000

จำนวน 1 เครื่อง

-

-

-

12,000

จำนวน 2 เครื่อง

-

-

11,600

-
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แบบ ผ. 01
รวม 11,495,700

11,216,200

11,087,300

11,141,200
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ
29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้อ มทั้ งประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวั นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสาเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒ นานั้นประสบ
ความสาเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกาหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี ดังนี้
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกาหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
(Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การทากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนาแนวทางทั้งหมดที่กาหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา
1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกาหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมิ น ผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การป ระเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) ห รื อ การป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้น ตอนที่ 2 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ดาเนิ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้น ตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมิน โครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ กาหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อาจให้ ค วามเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดได้
1.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
1.2.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ
1.2.2 เครื่องมือที่ใช้สาหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจาเป็นสาคัญใน
การนามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ
แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนาไป
วิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ
1.2.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดาเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้า ลาคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่ จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์ สิ น นั้ น เป็ นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกาหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย
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การน าแผนพัฒ นาสามปี ไปสู่การปฏิบั ติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกาหนดองค์กรที่รับผิ ดชอบ วิธีการ
ติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้ าที่เลขานุ การของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอานาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้ าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ยังได้กาหนดไว้ในระเบียบฯ
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน
ผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผล
การรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น เสนอผลการติด ตามและประเมิน ผลต่ อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติด ตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
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1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดย
การกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลของการดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปากคาดใช้แบบรายงานแบบที่ 1 แบบตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

180

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช..................................................
ประเด็นการประเมิน

มี
การ
ดาเนินงาน

ไม่มี
การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประชาคมท้ องถิ่นพิ จารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การวัด และการนาเสนอผล
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดาเนินการนั้น
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน

20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20
20
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/
(3)
(3)
และข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ
ของ อปท.
ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำ
ไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง
กำรเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
(2)
(2)
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ้ำนวนประชำกร และ ช่วงอำยุและจ้ำนวนประชำกร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ
(2)
(2)
สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์
ฯลฯ
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(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำร ไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ

ประเด็นพิจารณา

2 . กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ

(2)

(2)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำร
(2)
(2)
ประมง กำรปศุ สัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำร
(2)
(2)
นับถือศำสนำ ประเพณีและงำนประจ้ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ำ ป่ำไม้ ภูเขำ
(2)
(2)
คุณภำพของ ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
(8) กำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท้ำแผนพัฒนำ
(2)
(2)
ท้องถิ่นหรือ กำรใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
(3)
(3)
ดำเนินกำร ประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำร
ร่วมคิด ร่วมท้ำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหำสำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจ หน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
15
14
(2)
(2)
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำม
สอดคล้องยุทธศำสตร์ จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของ ผู้บริหำรท้องถิ่น
รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand
4.0
(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและ
(1)
กำรบังคับใช้ ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น
183

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน
กำรส่งเสริม อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำ
อำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพ ทำงเศรษฐกิจและควำม
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ
ทำง ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์
ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
ประเด็นพิจารณา

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำร
(2)
(2)
พัฒนำใน ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำร
ดำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และT-Threat
(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน
(2)
(2)
เชิงพื้นที่ มีกำร น้ำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำ
หรือสมมติฐำนของปัญหำ แนว ทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำ กำรกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหำ
(8) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำร
(1)
(1)
เบิกจ่ำย งบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560
เช่น สรุป สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และ กำรประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ
(9) ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
(1)
(1)
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหำอุปสรรคกำร ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนว
ทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560
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3. ยุทธศำสตร์
3.1 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3 .2 ยุทธศำสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศำสตร์
จังหวัด

ประเด็นพิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็น ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำร
พัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แ ละ เชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แผนกำรบริหำร รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์
คสช. และนโยบำยรัฐบำล หลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0

65
(10)

65
(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครอง
(5)
(5)
ส่วนท้องถิ่น ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส และศักยภำพที่เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตำม
3.5 กลยุทธ์
(5)
(5)
อำนำจหน้ำที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้ำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้ำประสงค์ของ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้อง
(5)
(5)
แต่ ละประเด็นกลยุทธ์ และสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทำง
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้
(5)
(5)
ยุทธศำสตร์
บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำก
(Positioning)
ศักยภำพของพื้นที่ จริง ที่จะน้ำไปสู่ผลสำเร็จทำง
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3.8 แผนงำน

3.9 ควำมเชื่อมโยง
ของ ยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม

3.10 ผลผลิต/
โครงกำร

ยุทธศำสตร์
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต กำหนด
จุดมุ่งหมำยใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น้ำไปสู่กำรจัดท้ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำ
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น้ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/ โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนำ
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่
เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและ ครบถ้วน
รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

99

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 การประเมินการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทัพรำช โดยจะทำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ ครั้ง หลังจำกที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ประกำศใช้
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช.
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ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
2. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำ
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
5. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญของท้องถิ่นมำจัดทำฐำนข้อมูล
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
10.มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพของท้องถิ่น
11. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด
12. มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
13. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
14. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
15. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด
16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
17. มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
18. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559-2561)
19. มีกำรทบทวนแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หรือไม่

มี
กำรดำเนินงำน

ไม่มี
กำรดำเนินงำน

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ

คะแนน

10
187

2. กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
3. กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
5. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติ
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภำยใต้
หลักประชำรัฐ
5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รวม

ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
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1.กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ

2. กำรประเมินผลกำร
นำ แผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ

3. กำรประเมินผลกำร
นำ แผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ

4 . แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วยกำร วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำน
สังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม)
1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้วัดผลใน
เชิงปริมำณ เช่น กำรวัดจำนวนโครงกำร กิจกรรม งำน
ต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำ เป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินกำรจริงตำมที่ได้ กำหนดไว้
เท่ำไหร่ จำนวนที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้มีจ้ำนวนเท่ำไหร่
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency)
ของกำรพัฒนำ ท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรใน เชิงปริมำณ (Quantitative)

10

10

10

10

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือ
กำรนำเอำ เทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร
กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ ดำเนินกำรในพื้นที่นนั้ ๆ ตรงต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนหรือไม่และ เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่
หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรทีบ่ รรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่
ได้รับงบประมำณมำ ดำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับ
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรใน เชิงคุณภำพ (Qualitative)
1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่ำงๆ จนนำไปสู่กำร จัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพี ื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเครำะห์

10

10

10

10
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แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำน
กำรเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)
ประเด็นพิจารณา
5. โครงกำรพัฒนำ
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อ
โครงกำร

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้อง
กับโครงกำร

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำม
ชัดเจนนำไปสู่กำรตัง้
งบประมำณได้ถูกต้อง

5.4 โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ 20 ปี

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำม
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
(5)
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินกำรเพื่อให้
กำรพัฒนำบรรลุตำม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำม ชัดเจน มุง่ ไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้วำ่ จะพัฒนำอะไรในอนำคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้อง
(5)
กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร
สอดคล้องกับหลักกำร และเหตุผล วิธีกำรดำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำม เป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง
สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
(5)
เป้ำหมำยต้อง ชัดเจน สำมำรถระบุจ้ำนวนเท่ำไร
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิต อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พื้นที่
ดำเนินงำน และระยะเวลำดำเนินงำน อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ
โครงกำรนี้จะท้ำทีไ่ หน เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบ ลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำง
(5)
ควำมสำมำรถใน กำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน (4) กำรสร้ำง โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำร เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและ พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
(5)
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศ

คะแนนที่ได้
59
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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และสังคมแห่งชำติ

ไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน้ำไปสู่กำร ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิท์ ี่ เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำร
ยกระดับ ศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
และกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3)
กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม (4) กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำม เจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภำพ

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
5.6 โครงกำรมีควำม
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
(5)
สอดคล้องกับ Thailand โครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
4.0
เศรษฐกิจทีข่ ับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท้ำน้อย ได้มำก เช่น (1)
เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สนิ ค้ำเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย ภำคอุตสำหกรรม
ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำร
เน้น ภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วย
วิทยำกำร ควำมคิด สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อยอดควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

คะแนนที่ได้
4

5.7 โครงกำรสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัด

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำ
ของ แผนพัฒนำจังหวัดทีไ่ ด้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่น เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึง่
ไม่สำมำรถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น โครงกำรเชื่อมต่อหรือ
เดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบนั

(5)

5

5.8 โครงกำรแก้ไข
ปัญหำ ควำมยำกจน
หรือกำร เสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติ มั่นคงมั่ง

เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชน ดำเนินกำรเองหรือร่วมดำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อ
ยอดและขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืน ซึง่ มีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง

(5)

5
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คั่งยั่งยืนภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ
5.9 งบประมำณ มี
ควำม สอดคล้องกับ
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร

5.10 มีกำรประมำณ
กำร รำคำถูกต้องตำม
หลัก วิธีกำรงบประมำณ

ประเด็นพิจารณา
5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด
( KPI) แ ล ะ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒ
ั นำแล้ว ด้วย กำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำน
กำรเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
ประกำรในกำร จัดท้ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด
(Economy) (2) ควำมมี ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3)
ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ควำมยุติธรรม
(Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency)
กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับ
โครงกำร ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำ
กลำง รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำรกำหนดรำคำ
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีควำมคลำดเคลื่อนไม่
มำกกว่ำหรือไม่ต่ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน้ำไปตั้ง งบประมำณ
รำยจ่ำยในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รำยจ่ำย
พัฒนำที่ปรำกฎในรูปแบบอื่นๆ

(5)

5

(5)

5

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
มีกำรกำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator
(5)
: KPI) ที่ สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น
กำรกำหนดควำมพึงพอใจ กำรกำหนดร้อยละ กำรกำหนดอัน
เกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์
คำดว่ำจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรดำเนินกำรตำม
(5)
โครงกำรพัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำร
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มี
ควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร ดำเนินงำน
ตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและ
เฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอก
เวลำได้
รวมคะแนน
100

คะแนนที่ได้
5

5

99
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวางแผนพัฒนา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำและแผนพัฒ นำ 3 ปี (พ.ศ. 2559–
2561) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อนนำมำจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนำ 3 ปี ต่อไป
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561) เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน
2558 โดยได้กำหนดโครงกำรที่จ ะดำเนิน กำรตำมแผนพัฒ นำ 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561) เฉพำะปี 2559 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ(บาท)
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
21
27,041,000
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3
3,306,000
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตสังคมกำรศึกษำ
29
3,595,350
และกำรสำธำรณสุข
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมและ
10
390,500
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
2
87,400
สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและองค์กร
13
4,208,100
78
36,780,950
รวม
แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ. 2559–2561) เฉพาะปี 2559
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช

25

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

29

30
21

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

20
13

15
10

10
5

3

2

0
จ้านวนโครงการ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต สังคม กำรศึกษำและกำร
สำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และ193
กำรท่องเที่ยว

30,000,000
25,000,000

27,041,000

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะปี 2559
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

20,000,000

0
งบประมำณ

4,208,100
87,400

390,500

5,000,000

3,595,350

10,000,000

3,306,000

15,000,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต สังคม กำรศึกษำ
และกำรสำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และกำรท่องเที่ยว

3.2. การจัดท้างบประมาณ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2558 และข้อบั ญญั ติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพิ่ มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 โดยมีโครงกำรที่บ รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 65 โครงกำร งบประมำณ 17,435,680 บำท งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 4 โครงกำร งบประมำณ 1,760,000 บำท โดยสำมำรถจ ำแนกตำม
ยุทธศำสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ งบประมาณ(บาท)
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1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตสังคมกำรศึกษำและกำร
สำธำรณสุข
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและองค์กร
รวม

21
2

11,314,000
306,000

25

4,189,200

10

530,500

2

87,400

9
69

2,768,580
19,195,680

แผนภูมิ แสดงโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
25

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

25
20

19

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

15
10

9

10
5

2

0
จ้านวนโครงการ

2

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
สังคม กำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และ
กำรท่องเที่ยว

แผนภูมิ แสดงงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
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11,314,000

12,000,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

10,000,000

6,000,000

2,768,580

4,189,200

8,000,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และ
กำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร
และองค์กร

87,400

306,000

2,000,000

530,500

4,000,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต สังคม กำรศึกษำและกำร
สำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

0
งบประมาณ

รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ

1.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

532,000

2.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

428,000

3..

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำร
ลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

901,000

4.

โครงกำรขุดลอกสระน้ำประปำ
หมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ไทยถำวร

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

500,000

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ผลผลิต

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

เพื่อจัดหำน้ำ ประชำชนมีนำ้
อุปโภค
อุปโภค บริโภค
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หมู่ที่ 5

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

บริโภคให้
ประชำชน
โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ

พอเพียง

ผลผลิต

5.

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
บำดำลแบบถังแชมเปญ
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

700,000

เพื่อจัดหำน้ำ ประชำชนมีนำ้
อุปโภค
อุปโภค บริโภค
บริโภคให้
พอเพียง
ประชำชน

6.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนโคกไพล
หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

660,000

7.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำร
ลงลูกรังผิวจรำจร
บ้ำนหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

691,000

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

8.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

456,000

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

9.

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

691,000

เพื่อวำงระบบ ป้องกันไม่ให้เกิด
ระบำยน้ำใน น้ำท่วมขังในชุม
ชุมชน
ขน

10.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

394,000

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

11.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำร
ลงลูกรังผิวจรำจรบ้ำนไพลงำม
หมู่ที่ 14

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

601,000

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

12.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนเขำวงศ์
หมู่ที่ 15

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

563,000

13.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองกก
หมู่ที่ 16

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

570,000

ล้าดั
บที่

โครงการ

แหล่งที่มา งบประมา
วัตถุประสง
ของ
ณตาม
ค์
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

14.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนไพร
อนันต์ หมู่ที่ 17

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

437,000

15.

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำร
ลงลูกรังผิวจรำจรบ้ำนไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

450,000

16

โครงกำรขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บ
น้ำ บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนหนอง
กก หมู่ที่ 16

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

485,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

495,000

18.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนหนอง
ปรือ หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

493,000

19.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลำเลียง

เงินอุดหนุน

464,000

17.

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น
ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ผลผลิต

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืช ผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืช ผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อจัดหำ
แหล่งกับเก็บ
น้ำ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมำก
ขึ้น

เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืช ผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้กำร
คมนำคมขนส่ง
พืช ผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้กำร

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมำก
ขึ้น

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมำก
ขึ้น
มีแหล่งน้ำใช้
อุปโภค บริโภค
และทำกำรเกษตร

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมำก
ขึ้น
ประชำชนได้รับ
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พืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนใหม่
ไทยถำวร หมู่ที่ 5

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
สังคมการศึกษา
และการ
สาธารณสุข

ทั่วไป

20.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำน
คลองยำง หมู่ที่ 12

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

500,000

21.

โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจร
ลูกรังบ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

303,000

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

คมนำคมขนส่ง
พืช ผลทำงกำร
เกษตรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

ควำมสะดวกใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรมำก
ขึ้น

เพื่อให้กำร
คมนำคมมี
ควำมสะดวก

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
สะดวก

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
6,000
เพือ่ อุดหนุน
กำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ ฯ

1.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว โครงกำร
จัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว

2.

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม 4ดี วิถี
พอเพียงและส่งเสริมอำชีพเศรษฐกิจ
ชุมชนตำบลทัพรำช

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

300,000

1.

โครงกำรกิจกรรมวันผู้สูงอำยุและวัน
ผู้พิกำรประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

400,000

2.

โครงกำรพัฒนำศักยภำพองค์กร
สตรีเนื่องในวันสตรีสำกล 8
มีนำคม 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

250,000

3.

โครงกำรอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ

เงินรำยได้

122,400

ประชำชนมี
เส้นทำงคมนำคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมำกขึ้น

ผลผลิต
ศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จเขต
พัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัด
สระแก้ว
ประชำชนในพื้นที่
ได้รับกำรส่งเสริม
ตำมวิถีพอเพียง

เพื่อส่งเสริม
อำชีพตำม
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อสร้ำงขวัญ ผู้สูงอำยุและคน
และกำลังใจ พิกำรมีขวัญและ
ให้กับ
กำลังใจ
ผู้สูงอำยุและ
คนพิกำร

เพื่อ
องค์กรสตรีมี
เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข็มแข็ง
ให้กับองค์กร
สตรี
เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอำยุ ผูพ้ ิกำร
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ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำรและผู้
ยำกไร้

และผู้ยำกไร้
ได้รับกำรดูแล

4.

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนกลุ่มเสี่ยง
ต้ำนภัยยำเสพติดตำบลทัพรำช
ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

เพื่อให้
เยำวชนใช้
เวลำเวลำ
ว่ำงให้เกิด
ประโยชน์
และห่ำงไกล
ยำเสพติด

เยำวชนสนใจเล่น
กีฬำ ห่ำงไกลยำ
เสพติดและมี
สุขภำพชีวิตที่ดีขึ้น

5.

โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชน
เยำวชนต้ำนภัยยำเสพติดตำบล
ทัพรำชและกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์
ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

238,400

เพื่อให้
ประชำชน
สนใจเล่นกีฬำ
และห่ำงไกล
ยำเสพติด

ประชำชน
เยำวชน หันมำ
เล่นกีฬำและ
ห่ำงไกลยำเสพติด

6.

อุดหนุนโรงเรียนทัพรำชวิทยำ
โครงกำรสนับสนุนส่งนักเรียน
แข่งขันทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ
2558

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงออกด้ำน
วิชำกำรศิลปะ
และกำรงำน
อำชีพ

นักเรียนสำมำรถ
พัฒนำควำมรู้ใน
ด้ำนวิชำกำร
สำขำต่ำงๆ

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
58,000 เพื่อจัดอบรม
กำรเล่นดนตรี
ไทย ให้
นักเรียน
ระดับชั้น ป.1
- 6 ทุกคน

ผลผลิต
นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถเล่นดนตรี
ไทย ได้อย่ำงถูกวิธี

7.

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงกำรรอบรู้สู่ภำษำอำเซียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

8.

อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้ำนใหม่ไทยถำวร
โครงกำรค่ำยพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

นักเรียนได้รับ
ควำมรู้และ
ประสบ กำรณ์
ตรงจำกแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถำนศึกษำ

นักเรียนได้รับ
ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตรง
จำกแหล่งเรียนรู้

9.

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข

เงินอุดหนุน

45,000

เพื่อส่งเสริม

นักเรียนได้ศึกษำ

สังคม
การศึกษาและ
การสาธารณสุข
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โครงกำรทัศนศึกษำนอก
สถำนศึกษำ
10.

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล
- โครงกำรปรับปรุงแปลงสำธิต
กำรเกษตร
- โครงกำรแข่งขันกีฬำ –กรีฑำ

ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

190,000

ให้เด็กได้
เรียนรู้นอก
สถำนที่
เพื่อให้
นักเรียนรู้จัก
โทษของสิ่ง
เสพติด

แหล่งเรียนรู้จำก
สถำนที่จริง
นักเรียนรูจ้ ักโทษ
ของสิ่งเสพติดและ
วิธีป้องกันตนเอง
จำกสิ่งเสพติด

นักเรียนกลุม่ เครือข่ำยอำรยธรรม
บูรพำต้ำนยำเสพติดประจำปี
กำรศึกษำ 2558

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตสังคม
การศึกษาและ
การ

11.

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงกำรจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษำดูงำน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

56,000

เพื่อให้
นักเรียนรูร้ ัก
สำมัคคี เกิด
กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์
จริง

นักเรียนมี
ระเบียบวินยั และ
ทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้

12.

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนอง
ผักแว่นโครงกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000

เพื่อปลูกฝัง
ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียนได้รับกำร
ปลูกฝังควำมรู้ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม

13.

โครงกำรจัดทำสื่อกำรสอนระดับ
ปฐมวัย

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

เพื่อเกิดกำร
เรียนรู้และ
เข้ำใจใน
เนื้อหำสำระ
ต่อกิจกรรม
กำรเรียนกำร
สอนได้ดีขึ้น

ครู ศพด. มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้ดีขึ้น

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

ล้าดับ
ที่

14.

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

15.

อุดหนุนสำธำรณสุขมูลฐำนประจำ
หมู่บ้ำน ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
80,000 ประชำชนมี
ควำมรู้ในกำร
ป้องกันโดย
กำรนำสุนัขรับ
กำรฉีดวัคซีน

255,000

เพื่อให้
ประชำชน

ผลผลิต
ประชำชนมีควำมรู้
ในกำรป้องกันโดย
กำรนำสุนัขรับกำร
ฉีดวัคซีน 100%

ประชำชนมี
สุขภำพดีขึ้น
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สาธารณสุข

ได้รับบริกำร
ด้ำน
สำธำรณสุข
16.

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
อบต.ทัพรำช

เงินรำยได้

800,000

เพื่อสนับสนุน
กำร
ดำเนินงำน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพใน
พื้นที่

ระบบหลักประกัน
สุขภำพมีกำร
บริหำรจัดกำรทีด่ ี
ขึ้น

17.

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่และ
เทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี 2559

เงินรำยได้

293,000

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ

18.

อุดหนุนที่ว่ำกำรอำเภอตำพระยำ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปี
ใหม่และช่วงเทศกำลสงกรำนต์
ประจำปี 2559
อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรศูนย์ ศตส.
อำเภอตำพระยำ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทำง
ถนน
เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทำง
ถนน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

70,000

เพื่อป้องกัน
และสกัดกั้น
กำรแพร่
ระบำดของ
ยำเสพติด

สำมำรถป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดได้

20.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อย
อส. อำเภอตำพระยำ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000

เพื่อป้องกัน
และสกัดกั้น
กำรแพร่
ระบำดของ
ยำเสพติด

สำมำรถป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดได้

21.

อุดหนุนศูนย์อำนวยกำรพลัง
แผ่นดินเอำชนะยำเสพติดจังหวัด
สระแก้ว โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด
สระแก้ว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

เพื่อป้องกันและ สำมำรถป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำ และแก้ไขปัญหำ
เสพติดในเด็ก
ยำเสพติดได้
นักเรียนและ
เยำวชน

19.

ยุทธศาสตร์

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ

ผลผลิต
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตสังคม
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข

22.

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผู้สงู อำยุ ผู้
พิกำร และผู้ยำกไร้ตำบลทัพรำช

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

23.

ค่ำของขวัญของรำงวัล

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

24.

อุดหนุนคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชนตำบลทัพรำช

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

25.

อุดหนุนกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรองค์กรสตรีตำบล
ทัพรำช

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

เพื่อเยี่ยม
บ้ำนบ้ำน
ผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร และ
ผู้ยำกไร้
ตำบล
ทัพรำช
เพื่อเป็นของ
รำงวัลใน
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชำติ
เพื่อพัฒนำ
ศูนย์
ครอบครัว
ตำบลทัพรำช
เพื่อส่งเสริม
กำรจัด
สวัสดิกำร

ผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร และผู้
ยำกไร้ตำบล
ทัพรำชได้รับกำร
ดูแลอย่ำงทั่วถึง

เด็กได้รับกำร
สนับสนุน

ศูนย์ครอบครัว
ตำบลทัพรำช
ได้รับกำรส่งเสริม
กองทุนสตรีได้รับ
กำรสนับสนุน

กองทุนสตรี
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1.

โครงกำรวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ (วันมำฆบูชำ)
ประจำปี 2559

เงินรำยได้

5,500

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ของไทย

2.

โครงกำรวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ (วันวิสำขบูชำ)
ประจำปี 2559

เงินรำยได้

5,500

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ของไทย

3.

โครงกำรวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ
(วันอำสำฬหบูชำ และ ถวำยเทียน
พรรษำ) ประจำปี 2559

เงินรำยได้

39,000

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ของไทย

4.

โครงกำรสืบสำนประเพณี
ลอยกระทง ประจำปี 2559

54,000

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์

เงินรำยได้

ประชำชนให้
ควำมสำคัญ
เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรม
เพิ่มมำกขึ้น
ประชำชนให้ควำม
สำคัญเกี่ยวกับ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมเพิ่ม
มำกขึ้น
ประชำชนให้
ควำมสำคัญ
เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรม
เพิ่มมำกขึ้น

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำรอนุรักษ์
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วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ

ตลอดไป

ผลผลิต

5.

โครงกำรสืบสำนประเพณีตักบำตร
เทโวโรหนะ ณ ปรำสำทเขำโล้น
ประจำปี2558

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

147,000

เพื่อส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์
ได้รับกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ตลอดไป
ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น

6.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร
จัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมชำยแดน
เบื้องบูรพำและงำนกำชำดจังหวัด
สระแก้ว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

เพื่อส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์
ได้รับกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ตลอดไป
ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น

7.

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเนิน
ขำม ม.11 โครงกำรงำนสืบสำน
ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

เพื่อส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์
ได้รับกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ตลอดไป
ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น

8.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำร
จัดกิจกรรมกำรแสดงประกอบแสง
สี เสียงและสื่อผสมงำนสืบสำน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพำ ประจำปี
2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

25,000

9.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงกำร
จัดสร้ำงอุทยำนพุทธมณฑล
สระแก้ว ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำรอนุรักษ์
ตลอดไป

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำรอนุรักษ์
ตลอดไป
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10.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว โครงกำร
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

4,500

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
50,000 เพื่อป้องกัน
และควบคุม
แก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำในชุมชน

ยุทธศาสตร์

ล้าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การ

1.

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่ำตำบล
ทัพรำช

เงินรำยได้

2.

โครงกำรปั่นจักรยำนแรลลี่เพื่อ
สุขภำพ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

37,400

1.

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
บุคลำกรท้องถิ่นและทัศนศึกษำดู
งำน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

400,000

2.

โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

301,800

3.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำโครงกำร
จัดงำนวันเฉลิม
พระชนมพรรษำฯ และงำนรัฐพิธี
ต่ำงๆ ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

15,000

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล้อม
และการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร

โครงการ

ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์
ได้รับกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ตลอดไป
ประเพณีอันดี
งำมของ
ท้องถิ่น

ผลผลิต

ได้รับควำมรู้และ
มีควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติงำน
เพื่อสังคมและ
ประเทศชำติ
เพื่อส่งเสริม
ประชำชนตำบล
สุขภำพ
ทัพรำชได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพ
เพื่อเพิ่ม
บุคลำกรได้รบั
ประสิทธิภำพ กำรฝึกอบรมเพิ่ม
ในกำร
ประสิทธิภำพใน
ปฏิบัติงำน
กำรปฏิบัติงำน
ให้กับ
บุคลำกร
เพื่อเชิดชู
ได้รับควำมรู้และ
ควำมสำเร็จ มีควำมพร้อมใน
และ
กำรปฏิบัติงำน
ควำมสำมำร เพื่อสังคมและ
ถในกำร
ประเทศชำติ
ปฏิบัติงำน
เพื่อแสดง
ควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน

ประชำชนได้แสดง
ควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์
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4.

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำ
รำชินปี ระจำปี 2559

เงินรำยได้

239,500

5.

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิม
เงินรำยได้
พระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช
ประจำปี 2559

156,500

6.

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองคณะ
ข้ำรำชกำรตำมโครงกำรจังหวัด
เคลื่อนที่

50,000

ยุทธศาสตร์

ล้าดับ
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านบุคลากร
และองค์กร

7.

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส้านักงานปลัด
- ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์
- ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กองคลัง
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองช่าง
- ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
- ครุภัณฑ์สำรวจ
กองการศึกษา ฯ
- ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองสวัสดิการสังคม
- ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

เงินรำยได้

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เงินรำยได้

พระมหำกษัต
ริย์
เพื่อถวำยควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินี
นำถ
เพื่อถวำย
ควำม
จงรักภักดีต่อ
พระบำทสมเด็
จพระ
เจ้ำอยู่หัว

เพื่อรับรอง
คณะ
ข้ำรำชกำร

งบประมาณ
ตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ

322,360
896,000
52,000
25,520
121,900

เพื่อให้
หน่วยงำนมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อ
กำร
ดำเนินงำน

ได้แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ

ได้แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
กำรบริหำรงำนใน
องค์กรดีขึ้น

ผลผลิต

หน่วยงำนมี
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน

8,000
10,000
10,000
39,000
30,000
10,000
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8.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์จัดซื้อ
จัดจ้ำงของ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลระดับอำเภอ ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

9.

โครงกำรประชุมประชำคม
กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

51,000

เพื่อให้
ประชำชนและ
ส่วนรำชกำร
ได้รับกำร
บริกำรด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร
ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ได้
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อรับทรำบ
ปัญหำและ
ควำมต้องกำร
ของประชำชน
ในพื้นที่

ประชำชนและ
ส่วนรำชกำรได้รับ
กำรบริกำรด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ประชำชนได้รับ
ประโยชน์อย่ำง
แท้จริง

รวม ตั้งงบประมำณ 6 ยุทธศำสตร์ จำนวน 69 โครงกำร เป็นเงิน 19,195,680 บำท

3.3 การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว จำนวน 57 โครงกำร เป็นเงิน 15,757,602 บำท
สำมำรถจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ตามข้อบัญญัติ

การเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
สังคมกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

21
2

11,314,000
306,000

17
1

8,439,830
850,000

25

4,189,200

23

3,259,480

10

530,500

5

390,000
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5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและ
องค์กร
รวม

2

87,400

2

84,880

9

2,733,412

57

15,757,602

2,768,580

9
69

19,195,680

แผนภูมิ แสดงจ้านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
25
25

20

21
17

15

10

9 9

10

5

2

1

3

5
2 2

0

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 6
โครงกำรตำมข้อบัญญัติ

โครงกำรที่เบิกจ่ำยไปแล้ว

แผนภูมิ แสดงจ้านวนงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช
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11,314,000
8,439,830

12,000,000
10,000,000

2,000,000

530,500
390,000

306,000
850,000

4,000,000

87,400
84,880

6,000,000

2,768,580
2,733,412

4,189,200
3,259,480

8,000,000

0

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 6
งบประมำณตำมข้อบัญญัติ

งบประมำณที่เบิกจ่ำยไปแล้ว

รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทัพรำช ที่มีกำรเบิกจ่ำยเงินไปแล้วจำนวน 57 โครงกำร เป็นเงิน 15,757,602 บำท ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

1.

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

532,000

382,000

386/59

2.

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

428,000

288,000

386/59

3..

โครงกำรปรับปรุงถนน
ดินโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจร บ้ำนเหนือ
หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

901,000

896,000

207/59

4.

โครงกำรขุดลอกสระ
น้ำประปำหมู่บ้ำน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

500,000

495,000

108/59

หมาย
เหตุ
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บ้ำนใหม่ไทยถำวร
หมู่ที่ 5
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

5.

โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ประปำบำดำลแบบถัง
แชมเปญ บ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

700,000

695,000

-

6.

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

660,000

451,094.62

467/59

7.

โครงกำรปรับปรุงถนน
ดินโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจรบ้ำนหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

691,000

686,000

207/59

8.

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10
โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่
บ้ำนเนินขำม หมู่ที่ 11

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

456,000

305,711.18

467/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

691,000

686,000

505/59

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
โครงกำรปรับปรุงถนนดิน
โดยกำรลงลูกรังผิวจรำจร
บ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

394,000

320,000

386/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

601,000

596,000

207/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

563,000

378,024.20

467/59

9.

10.

11.

12.

หมาย
เหตุ
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13.

14.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

15.

16

17.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

1.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตสังคม
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข

1.

2.

3.

บ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลำเลียงพืชผลทำงกำร
เกษตรบ้ำนไพรอนันต์
หมู่ที่ 17
โครงการ

โครงกำรปรับปรุงถนน
ดินโดยกำรลงลูกรังผิว
จรำจรบ้ำนไพรอนันต์
หมู่ที่ 17
โครงกำรขุดลอกคลอง
เพื่อกักเก็บน้ำ
บ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินลำเลียงพืชผล
ทำงกำรเกษตร
บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16
โครงกำรส่งเสริม
กิจกรรม 4ดี วิถีพอเพียง
และส่งเสริมอำชีพ
เศรษฐกิจชุมชนตำบล
ทัพรำช
โครงกำรกิจกรรมวัน
ผู้สูงอำยุและวันผู้พิกำร
ประจำปี 2559
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
องค์กรสตรีเนื่องในวัน
สตรีสำกล 8 มีนำคม 59
โครงกำรอำสำสมัครดูแล
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้
ยำกไร้

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

570,000

400,000

386/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

437,000

434,000

165/59

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

450,000

447,000

107/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

485,000

485,000

346/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

495,000

495,000

346/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

300,000

850,000

โอนงบ
434435,443- งบประ
445/59 มำณ

หมาย
เหตุ

เพิ่มเติม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

400,000

399,300

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

250,000

250,000

เงินรำยได้

122,400

122,400

น. 96,237,
242250/59
น.80,193197/59
160,262,
410,532/59
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4.

5.

6.

ยุทธศาสตร์

ล้าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

7.

สังคม
การศึกษาและ

8.

การสาธารณสุข

9.

10.

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชน
กลุ่มเสี่ยงต้ำนภัยยำเสพ
ติดตำบลทัพรำชประจำปี
2559
โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ประชำชน เยำวชนต้ำนภัย
ยำเสพติดตำบล
ทัพรำชและกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์ ประจำปี 2559
อุดหนุนโรงเรียนทัพรำช
วิทยำโครงกำรสนับสนุน
ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ
วิชำกำร ปีกำรศึกษำ
2558
โครงการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนอง
ติมโครงกำรรอบรู้สู่ภำษำ
อำเซียน
อุดหนุนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศบ้ำนใหม่
ไทยถำวรโครงกำรค่ำย
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำน
เจริญสุขโครงกำรทัศน
ศึกษำนอกสถำนศึกษำ
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำน
โคกไพล
- โครงกำรปรับปรุงแปลง
สำธิตกำรเกษตร
- โครงกำรแข่งขันกีฬำ –

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

100,000

น.
154,392,
411412/59
น. 60,126,
131132/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

238,400

238,400

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

100,000

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

58,000

58,000

457/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

30,000

475/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

45,000

45,000

476/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

190,000

190,000

84,274/59

เงินอุดหนุน

56,000

56,000

483/59

หมาย
เหตุ

กรีฑำ นักเรียนกลุ่ม
เครือข่ำยอำรยธรรมบูรพำ
ต้ำนยำเสพติดประจำปี
กำรศึกษำ 2558

11.

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทด
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12.

13.

14.

15.

16.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตสังคม
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข

ล้าดับ
ที่

17.

18.

19.

วงศ์สมบูรณ์ โครงกำร
จัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
ดูงำน
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำน
หนองผักแว่นโครงกำร
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กนักเรียน
โครงกำรจัดทำสื่อกำร
สอนระดับปฐมวัย
โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ
อุดหนุนสำธำรณสุขมูล
ฐำนประจำหมู่บำ้ น
ประจำปี 2559
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
อบต.ทัพรำช
โครงการ

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่และ
เทศกำลสงกรำนต์
ประจำปี 2559
อุดหนุนที่ว่ำกำรอำเภอ
ตำพระยำโครงกำร
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่และช่วง
เทศกำลสงกรำนต์
ประจำปี 2559
อุดหนุนศูนย์อำนวยกำร
พลังแผ่นดินเอำชนะยำ

ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000

60,000

389/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

20,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

80,000

79,980

น.
177,489,
501-502
234/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

255,000

127,500

385/59

เงินรำยได้

800,000

800,000

33/59

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

เงินรำยได้

293,000

293,000

น.46,9596,น.
21,235236/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000

20,000

90,231/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

50,000

220/59

หมาย
เหตุ
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20.

21.
22.

23.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1.

2.
3.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ล้าดับ
ที่

4.

5.

เสพติดจังหวัดสระแก้ว
โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
จังหวัดสระแก้ว
โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้
ยำกไร้ตำบลทัพรำช
ค่ำของขวัญของรำงวัล

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000

99,900

น.82,199201/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000

50,000

117/59

50,000

50,000

205/59

20,000

20,000

183/59

39,000

39,000

381383/59

54,000

54,000

58-59/59

147,000

147,000

น.10,1719/59

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

50,000

50,000

11/59

100,000

100,000

324/59

อุดหนุนคณะกรรมกำร
ศูนย์พัฒนำครอบครัวใน
ชุมชนตำบลทัพรำช
อุดหนุนกองทุนส่งเสริม เงินอุดหนุน
กำรจัดสวัสดิกำรองค์กร
ทั่วไป
สตรีตำบลทัพรำช
โครงกำรวันสำคัญทำง
เงินรำยได้
พระพุทธศำสนำ
(วันอำสำฬหบูชำ และ
ถวำยเทียนพรรษำ)
ประจำปี 2559
โครงกำรสืบสำนประเพณี เงินรำยได้
ลอยกระทง ประจำปี 59
โครงกำรสืบสำนประเพณี
เงินอุดหนุน
ตักบำตรเทโวโรหนะ ณ
ทั่วไป
ปรำสำทเขำโล้น
ประจำปี 2558
โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
เงินอุดหนุน
โครงกำรจัดงำนสืบสำน
ทั่วไป
วัฒนธรรมชำยแดนเบื้อง
บูรพำและงำนกำชำด
จังหวัดสระแก้ว
อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว เงินอุดหนุน
โครงกำรจัดสร้ำงอุทยำน ทั่วไป
พุทธมณฑลสระแก้ว

หมาย
เหตุ
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ยุทธศาสตร์การ

1.

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล้อม
และการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ล้าดับ
ที่

7.

ประจำปี 2559
โครงกำรฝึกอบรม
เงินรำยได้
อำสำสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่ำตำบล
ทัพรำช
โครงกำรปั่นจักรยำนแรล เงินอุดหนุน
ลี่เพื่อสุขภำพ
ทั่วไป

50,000

47,480

น.64,120122/59

37,400

37,400

432,438,
440/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

400,000

400,000

น.26,5457/59

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

301,800

301,800

89,206211/59

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ เงินอุดหนุน
โครงกำรจัดงำนวันเฉลิม
ทั่วไป
พระชนมพรรษำฯ และ
งำนรัฐพิธีตำ่ งๆ ประจำปี
2559
โครงกำรจัดกิจกรรมวัน เงินรำยได้
เฉลิมพระชนมพรรษำ
12 สิงหำมหำรำชินี
ประจำปี 2559
โครงกำรจัดกิจกรรมวัน เงินรำยได้
เฉลิมพระชนมพรรษำ 5
ธันวำมหำรำช
ประจำปี 2559
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรอง เงินรำยได้
คณะข้ำรำชกำรตำม
โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่

15,000

15,000

-

239,500

239,500

439,น.
169,442,
446/59

156,500

156,500

น.37,7374/59

50,000

18,408

-

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามสัญญา

เลขที่ฎีกา

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของ บุคลำกรท้องถิ่น
และทัศนศึกษำดูงำน
โครงกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หมาย
เหตุ

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส้านักงานปลัด
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ด้านบุคลากร
และองค์กร

- ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
และกำรแพทย์
- ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่
กองคลัง
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองช่าง
- ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่
- ครุภัณฑ์สำรวจ
กองการศึกษา ฯ
- ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองสวัสดิการสังคม
- ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

เงินรำยได้

362,360
896,000

336,254
895,000

302,496/59

52,000
25,520

48,400
15,200

309,497/59

121,900

121,600

151,182/59

8,000

6,150

98/59

10,000

9,800

230/59

10,000

10,000

500/59

39,000
30,000

39,000
30,000

110/59
517/59

10,000

9,800

229/59

184/59

498/59

8.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลระดับอำเภอ
ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

30,000

-

9.

โครงกำรประชุม
ประชำคมกำรจัดทำ
แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

51,000

51,000

216218/59
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รำยละเอี ย ดโครงกำรในข้ อบั ญ ญั ติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 และ
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทัพรำช ที่กันเงินไว้ จำนวน 7 โครงกำร เป็นเงิน 1,974,000 บำท มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

โครงการ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
ลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
ลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12
โครงกำรปรับปรุงถนนผิว
จรำจรลูกรังบ้ำนเจริญสุข
หมู่ที่ 6
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปรือ
หมู่ที่ 3
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทดวงศ์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
โครงกำรปรับปรุงบ้ำนพัก
ข้ำรำชกำร

แหล่งที่มา งบประมาณ
งบประมาณ
ของ
ตาม
ตามสัญญา
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

เลขที่ฎีกา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

493,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

464,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

500,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

303,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

47,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

42,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

125,000

-

-

หมาย
เหตุ

รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ที่ไม่ได้ดำเนินกำรจำนวน 8 โครงกำร เป็นเงิน 226,500 บำท ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ล้าดับ
ที่

1.

โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณ
งบประมาณ
ของ
ตาม
ตามสัญญา
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
เงินอุดหนุน
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรแสดง
ทั่วไป
ประกอบแสง สี เสียงและ

25,000

-

เลขที่ฎีกา

หมาย
เหตุ

-
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2.

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ล้าดับ
ที่

สื่อผสมงำนสืบสำนวัฒนธรรม
เบื้องบูรพำ ประจำปี 2558
อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
เงินอุดหนุน
โครงกำรจัดสร้ำงอุทยำนพุทธ
ทั่วไป
มณฑลสระแก้ว ประจำปี
2558
โครงการ

100,000

-

แหล่งที่มา งบประมาณ
งบประมาณ
ของ
ตาม
ตามสัญญา
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

-

เลขที่ฎีกา

3.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้ว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

6,000

-

-

4.

อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรศูนย์ ศตส.
อำเภอตำพระยำ
อุดหนุนอำเภอตำพระยำ
โครงกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองร้อย อส.
อำเภอตำพระยำ
โครงกำรวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ (วันมำฆบูชำ)
ประจำปี 2559

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

70,000

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000

-

-

เงินรำยได้

5,500

-

-

7.

โครงกำรวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ (วันวิสำขบูชำ)
ประจำปี 2559

เงินรำยได้

5,500

-

-

8.

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
เงินอุดหนุน
โครงกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ ทั่วไป
เกียรติเพื่อถวำยเป็นพระรำช
กุศล แด่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ฯ

4,500

-

-

5.

6.

หมาย
เหตุ

ช. ผลการด้าเนินงานอื่น ๆ
รำยละเอีย ดโครกงำรที่ได้รับ เงิน อุดหนุนเฉพำะกิจ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำนวน 8
โครงกำร เป็นเงิน 29,732,792.40 บำท โดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำครัฐ และภำคเอกชนในพื้นที่จนโครงกำรต่ำงๆ
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ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่ สำคัญ
ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

1.

โครงกำรก่อสร้ำงประปำ
หมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำด
ใหญ่บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8

2.

ล้าดับ
ที่

ล้าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

3.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม
การศึกษา
และการ
สาธารณสุข

4.

5.

6.

7.

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา

กรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่น

3,627,000

3,627,000

-

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง กรมส่งเสริม
จำกบ้ำนเหนือ ม.4 กำรปกครอง
ถนน 348)
ท้องถิน่

2,510,000

2,510,000

ฎ น. 152/2559

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา/เลขที่
สัญญา

โครงการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ

โครงกำรซ่อมสร้ำง
กรมส่งเสริม 3,193,000 3,193,000 ฎ น. 85/2559
ถนนลำดยำงสำยทำงเข้ำอ่ำง กำรปกครอง
เก็บน้ำห้วยยำง บ้ำนโคกกรำด
ท้องถิ่น
หมู่ที่ 8
ฎีกำเลขที่
โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำน กรมส่งเสริม 13,635,600 13,770,700
36,58,70,น.78,น.
รำยได้แก่ผู้สงู อำยุ
กำรปกครอง
97,น.109/59
ท้องถิ่น
ฎีกำเลขที่
โครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร กรมส่งเสริม 3,720,800 4,302,400
36,58,70,น.78,น.
สังคม ให้แก่คนพิกำร หรือ
กำรปกครอง
97,น.109/59
ทุพพลภำพ
ท้องถิ่น
ฎีกำเลขที่
โครงกำรจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ กรมส่งเสริม 346,800
346,800
น.27,น.
และสื่อกำรเรียนกำรสอนศูนย์ กำรปกครอง
171/2559
พัฒนำเด็กเล็ก ประจำปี 2559
ท้องถิ่น
ฎีกำเลขที่
อุดหนุนเฉพำะกิจ สำหรับศูนย์ กรมส่งเสริม 1,758,805 1,661,048
28,52,น.
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
กำรปกครอง
40,92,136,168,2
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น
59,301,356,391,
451,น.512,น.
181/2559

8.

อุดหนุนเฉพำะกิจสนับสนุนกำร กรมส่งเสริม 321,844.40

321,844.40

ฎีกำเลขที่
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ถ่ำยโอนบุคลำกร

กำรปกครอง
ท้องถิ่น

28,น.18,52,น.28,
น.30,น.31,92,น.
45,น.59,136,น.
67,148,น.69,168,
น.76,215,น.92,น.
106,259,301/59

รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้จ่ำยจำกเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทัพรำช จำนวน 16 โครงกำร เป็นเงิน 8,032,153.91 บำท มีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 7,988,153.91
บำท ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดับ
ที่

1.
2.

3.
4.
5.
6.

โครงการ

โครงกำรขุดลอกกั้นแนวเขต
บ้ำนหนองติม หมู่ที่ 1
โครงกำรปรับปรุงถนนและวำง
ท่อระบำยน้ำ บ้ำนหนองติม
หมู่ที่ 1
โครงกำรขุดบ่อทิ้งขยะ
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3
โครงกำรขุดลอกคลอง
บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 4
โครงกำรขุดเจำะบ่อประปำ
บำดำล สำนักงำน อบต.ทัพรำช

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

เงินสะสม

390,000

388,000

เงินสะสม

485,000

480,000

เงินสะสม

177,000

176,000

เงินสะสม

486,091.61

486,091.61

เงินสะสม

297,000

295,000

เงินสะสม

329,000

326,000

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา

หมายเหตุ

ฎีกำ น.
17/59
ฎีกำ น.
39/59
ฎีกำ น.
17/59
ฎีกำ น.
63/59
ฎีกำ น.
17/59
ฎีกำ น.
90/59
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม
การศึกษา
และการ
สาธารณสุข

ล้าดับ
ที่

15.
16.

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ณ สำนักงำน อบต.ทัพรำช
โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตร
บ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8
โครงกำรขุดลอกกั้นแนวเขต
บ้ำนหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำเลียง
พืชผลทำงกำรเกษตร ม.
1,3,10,13 และซ่อมแซมถนน
ม.9
โครงกำรซ่อมแซมถนนพร้อม
วำงท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 10
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง
และถนนลำเลียง ฯ
บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12

โครงการ

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุอัคคีภัย
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวำตภัย ม.7,8,14

เงินสะสม

500,000

495,000

เงินสะสม

250,000

247,000

เงินสะสม

631,062.30

631,062.30

เงินสะสม

493,000

490,000

เงินสะสม

275,000

273,000

เงินสะสม

3,158,000

3,144,000

เงินสะสม

50,000

49,000

เงินสะสม

328,000

325,000

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

เงินสะสม

33,000

33,000

เงินสะสม

150,000

150,000

ฎีกำ น.
145/59
ฎีกำ น.
138/59
ฎีกำ น.
11/59
ฎีกำ น.
104/59
ฎีกำ น.
17/59
ฎีกำ น.
98/59

ฎีกำ น.
17/59
ฎีกำ น.
84/59

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา

หมายเหตุ

ฎีกำ น.
77/59
ฎีกำ น.
123/59

รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ได้ดำเนินกำร จำนวน 7 โครงกำร เป็นเงิน 2,349,000 บำท มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ เป็นเงิน 2,329,500 บำท ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ล้าดั
บที่

โครงการ

1. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.2
2. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.3
3. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.4
4. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.8
5. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.9
6. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.11
7. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
ม.17

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม
เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม
เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม
เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม
เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม
เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม
เงินทุน
สำรองเงิน
สะสม

448,000

445,000

ฎีกำ น.
172/59

280,000

278,000

ฎีกำ น.
106/59

280,000

278,000

ฎีกำ น.
151/59

448,000

445,000

ฎีกำ น.
172/59

280,000

278,000

ฎีกำ น.
139/59

356,000

350,000

ฎีกำ น.
139/59

257,000

255,500

ฎีกำ น.
139/59

คู่สัญญา/
หมายเหตุ
เลขที่สัญญา

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน
ในการจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและฝ่าย
ต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชเพื่อเป็นการระดมความคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชดาเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคม
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ จากนั้นจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อหารือการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น
ของสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาโดยใช้ SWOT Analysis เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห์
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นอกจากนี้ ยั งได้ด าเนิ น การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของยุท ธศาสตร์แ ละแนวทางการพั ฒ นาจากการก าหนดล าดั บ
ความสาคัญของโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการใน 4 ปีข้างหน้าและในแต่ละปีของการพัฒนาจากผลการ
ประชุมประชาคมที่ผ่านมานามาสรุปปัญหาสาเหตุแนวทางแก้ไขความต้องการของประชาชนได้ดังนี้

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

1. ปัญหาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1 ปัญหำกำร - ถนนภำยในตำบลส่วน
คมนำคม
ใหญ่เป็นถนน
หินคลุกและลูกรังเป็น
หลุมบ่อกำรคมนำคมไม่
สะดวก

- ก่อสร้ำงถนนที่ได้
มำตรฐำนให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้ำนรวมทั้ง
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนเดิมให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
1.2 ปัญหำกำร - รำษฎรในบำงหมู่บ้ำน - ดำเนินกำรขยำยเขต
ขยำยเขตไฟฟ้ำ ยังมีไฟฟ้ำใช้ไม่เพียงพอ ไฟฟ้ำให้ครบถ้วนทุก
และครบทุกครัวเรือน
ครัวเรือน
- กำรติดตั้งไฟฟ้ำ
- จัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ
สำธำรณะของหมู่บ้ำนยัง เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้ำนและ
ไม่เพียงพอต่อควำม
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำ
ต้องกำร
สำธำรณะให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน
2.ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ
2.1 ปัญหำกำร - กำรขำดผู้นำที่มีควำมรู้ - ผู้นำที่มีควำมรู้
รวมกลุ่มของ ควำมสำมำรถในด้ำน
ควำมสำมำรถในด้ำน
เกษตรกร
กำรเกษตร
กำรเกษตรอย่ำงแท้จริง
- เกษตรกรไม่มีควำม
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจใน
มั่นใจในกำรรวมกลุ่มเพื่อ กำรรวมกลุ่มและร่วมกัน
แก้ไขปัญหำ
แก้ไขปัญหำ

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

- ก่อสร้ำงถนนคสล. ลำดยำงในสำยหลักของ
หมู่บ้ำน และตำบลปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง,หินคลุก, คสล. ให้อยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำน

- สำมำรถขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำนได้
ครบถ้วนทุกหมู่บ้ำนและทุกครัวเรือน
- ประชำชนทุกหมู่บ้ำนมีไฟฟ้ำสำธำรณะ
ติดตั้งในจุดที่ล่อแหลมแก่กำรเกิดภัยอันตรำย
และในบริเวณชุมชนรวมทั้งมีกำรบำรุงรักษำ
ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี

- ให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนควำมรู้ทำงด้ำน
กำรเกษตรแก่ผู้นำกลุ่มอำชีพเกษตรกรรมและ
สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำอำชีพของ
กลุ่มต่ำงๆเพิ่มขึ้น

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
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- เกษตรกรขำดเงินทุนใน - มีกำรสนับสนุนเงินทุน
กำรบริหำรกิจกรรมของ เพือ่ ใช้ในกำรบริหำร
กลุ่ม
กิจกำรของกลุ่ม
2.2. ปัญหำ
ผลผลิตทำง
กำรเกษตร
ตกต่ำ

- กำรขำดควำมรู้และวำง
แผนกำรเพำะปลูก
- สถำนที่รับซื้อและ
รวบรวมผลผลิตทำงกำร
เกษตรมีน้อย
- กำรผลิตกำรขนส่งและ
บรรจุหีบห่อไม่ได้
มำตรฐำน

- กำรส่งเสริมควำมรู้ใน
กำรวำงแผนกำร
เพำะปลูก
- มีสถำนที่รับ
แลกเปลี่ยนซื้อขำย
สินค้ำทำงกำรเกษตร
ระดับตำบล
- กำรให้ควำมรู้ทำงด้ำน
กำรผลิตกำรขนส่งและ
กำรบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มำตรฐำน

- ประชำชนในหมู่บ้ำน และตำบลมีควำมรู้และ
สำมำรถวำงแผนกำรเพำะปลูกกำรผลิตกำร
ขนส่งและกำรบรรจุหีบห่อที่ได้มำตรฐำน
- สำมำรถจัดสถำนที่รับแลกเปลี่ยนซื้อขำย
สินค้ำทำงกำรเกษตรขึ้นภำยในตำบล

- ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนควำมรู้ทำงเทคโนโลยี
และวิทยำกำรสมัยใหม่แก่ประชำชนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและใช้พัฒนำคุณภำพผลผลิต

2.3 ปัญหำกำร - กำรขำดควำมรู้ด้ำน
ทำกำรเกษตร เทคโนโลยีและวิทยำกำร
ในฤดูแล้ง
กำรเกษตรสมัยใหม่
- กำรจัดระบบ
ชลประทำนยังไม่สมดุล
ต่อพื้นที่ทำกำรเกษตร
-กำรผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้ำนภูมิอำกำศ
ทั่วถึง

- ต้องกำรควำมรู้
- มีกำรวำงแผนจัดกำรระบบชลประทำนใน
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและ พืน้ ที่ทำกำรเกษตรครอบคลุมทั่วถึงในทุก
วิทยำกำรเกษตร
หมูบ่ ้ำน
สมัยใหม่เพื่อช่วยในกำร
เพิ่มผลผลิต
- มีกำรจัดระบบชลประ
มำนในพื้นที่ทำ
กำรเกษตรอย่ำง
- ส่งเสริมกำรผลิตภำค
เกษตรกรรมนอกฤดูกำล

2.4 กำร
- กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ
ประกอบอำชีพ เกษตรกรรมตำมทฤษฎี
เสริม
ใหม่ยังน้อย
- กำรขำดควำมรู้ และ
กำรส่งเสริมกำรแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
- รำษฎรขำดเงินทุนใน

- ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอำชีพตำมทฤษฎี
ใหม่
- พัฒนำควำมรู้ในกำร
แปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรให้มีควำม
หลำกหลำยและตรงกับ

- มีกลุ่มอำชีพตำมทฤษฎีใหม่เพิ่มมำกขึ้น
- ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีกำรแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำให้มำกขึ้นและเป็นที่ต้องกำรของตลำด
- สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำอำชีพ
เสริมเพิ่มมำกขึ้น
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กำรประกอบอำชีพเสริม ควำมต้องกำรของตลำด
- สนับสนุนเงินทุนใน
กำรประกอบอำชีพเสริม

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

3. ปัญหาด้าน
การบริหาร
จัดการน้้า
3.1แหล่งน้ำ
- ระบบประปำหมู่บ้ำน
เพื่อกำรบริโภค ยังไม่เพียงพอ และทั่วถึง
- กำรพัฒนำระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้สะอำด
และสำมำรถบริโภคได้ยัง
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ในทุกระบบประปำ
- กำรมีภำชนะเก็บกักไม่
เพียงพอในกำรบรรจุน้ำ
เพื่อกำรบริโภค
3.2 แหล่งน้ำ - กำรขุดสระเก็บกักน้ำ
เพื่อกำรอุปโภค และกำรขุดบ่อน้ำตื้นยังมี
น้อย
- กำรก่อสร้ำงฝำยกักเก็บ
น้ำยังมีไม่เพียงพอ

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

- ระบบประปำหมู่บ้ำน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน
- น้ำประปำสะอำด
สำมำรถใช้ในกำรบริโภค
ได้ทุกระบบประปำ
- ภำชนะเก็บกักน้ำมี
เพียงพอในกำรบรรจุน้ำ
เพื่อกำรบริโภค

- ประชำชนมีระบบประปำหมู่บ้ำนอย่ำง
เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึง
- พัฒนำน้ำประปำหมู่บ้ำนให้สำมำรถใช้ในกำร
บริโภคได้
- ภำชนะเก็บกักน้ำที่สร้ำงขึ้นเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้น้ำในกำรบริโภคของประชำชน

- กำรขุดสระเก็บกักน้ำ
กำรขุดบ่อน้ำตื้นรวมทั้ง
กำรสร้ำงฝำยเก็บกักน้ำ
มีเพิ่มมำกขึ้น
- พัฒนำและปรับปรุง
แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้นและ
แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ
ให้มีคุณภำพดีเพียงพอ
กับควำมต้องกำร

- ประชำชนทุกหมู่บ้ำนในตำบลจะมีน้ำเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภคเพียงพอครัวเรือน
- แหล่งเก็บกักน้ำตำมธรรมชำติและได้รับกำร
ขุดลอกอย่ำงทั่วถึง
- ภำชนะเก็บกักน้ำที่สร้ำงขึ้นจะเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของประชำชน
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3.3 แหล่งน้ำ - กำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ำ
เพื่อกำรเกษตร และรำงระบำยน้ำไม่
ทั่วถึง
- แหล่งน้ำธรรมชำติคู
คลองตื้นเขิน
- ไม่มีแหล่งสำรองไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

- แหล่งน้ำเพื่อ
กำรเกษตรที่สร้ำงขึ้นเอง
และแหล่งน้ำตำม
ธรรมชำติมีน้ำเพียงพอ
ต่อกำรเกษตรกรรม
- มีกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อ
กำรเกษตรที่เพียงพอทุก
ครัวเรือน

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

- มีกำรขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินเพื่อให้มีน้ำตำม
ธรรมชำติช่วยในกำรเพำะปลูกได้มำกขึ้น
- จัดสร้ำงฝำยและภำชนะเก็บกักน้ำเพื่อเป็น
แหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
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4.ปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต
4.1 ปัญหำด้ำน
สังคม
- ปัญหำกำรให้ - กำรให้บริกำรข้อมูล
ข้อมูลข่ำวสำร ข่ำวสำรของรัฐยังไม่
แก่ประชำชน ทั่วถึงและเพียงพอ
- ประชำชนยังขำดควำม
เข้ำใจในกำรใช้ข้อมูล
ข่ำวสำร

- ปัญหำด้ำน
กำรกีฬำและ
นันทนำกำร

- สนำมกีฬำมีไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของ
ชุมชน
- อุปกรณ์กีฬำยังไม่
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของเยำวชน

- รำษฎรต้องกำรทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรของรัฐ
มำกขึ้น
- ประชำชนในตำบลมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร
มำกขึ้น

- รำษฎรทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรัฐผ่ำนหอ
กระจำยข่ำวและเสียงตำมสำย
- ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้
ดีขึ้น

- มีกำรสร้ำงสนำมกีฬำ - ประชำชนและเยำวชนในหมู่บ้ำนมีสนำม
และจัดอุปกรณ์กีฬำให้ กีฬำในกำรออกกำลังกำยและมีอุปกรณ์กีฬำ
เพียงพอต่อควำม
เพียงพอมีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
ต้องกำรของเด็กและ
เยำวชนในชุมชน

- กำรแพร่ระบำดของยำ
- ปัญหำด้ำนยำ เสพติดภำยในพื้นที่เพิ่ม
เสพติด
มำกขึ้น
- กำรให้ควำมรู้ในเรื่อง
ยำเสพติดยังมีน้อย

- มีกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของยำเสพติด
ภำยในหมู่บ้ำนและ
ตำบล
- กำรรณรงค์ให้ควำมรู้
เรื่องยำเสพติดเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง

- กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดภำยในหมู่บ้ำน
และตำบลลดลง
- ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องยำเสพ
ติดเพิ่มมำกขึ้นและนำควำมรู้นั้นไปใช้ป้องกัน
ตนเองได้

- ปัญหำควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- ประชำชนเคำรพใน
กฎระเบียบและ
กฎหมำยอื่นของรัฐ
- ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
งำนทำและมีรำยได้มำก
ขึ้น

- ประชำชนเคำรพในกฎหมำยอื่นของรัฐเพิ่ม
มำกขึ้น
- อัตรำกำรว่ำงงำนลดลงและประชำชนมี
รำยได้เพิ่มมำกขึ้น

- กำรไม่เคำรพกฎหมำย
รัฐ
- กำรว่ำงงำนและควำม
ยำกจนของประชำชน
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ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

4.2 ปัญหำด้ำน
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สำธำรณสุข
- ปัญหำกำร
คุ้มครองด้ำน
กำร
รักษำพยำบำล

- ปัญหำกำร
บริกำร
สำธำรณสุขใน
หมู่บ้ำนและ
ตำบล

4.3 ปัญหำด้ำน
กำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม
-ปัญหำกำร
ระดับกำรศึกษำ
ของประชำชน
อยู่ในระดับต่ำ

- กำรสงเครำะห์ที่
เกี่ยวข้องกับกำร
รักษำพยำบำลยังไม่
ทั่วถึงทุกกลุ่ม
- กำรป้องกันโรคติดต่อ
ต่ำงๆยังไม่ทั่วถึงและดี
พอ
- กำรประชำสัมพันธ์ด้ำน
สุขภำพอนำมัยยังมีน้อย
และไม่ต่อเนื่อง

- มีกำรสงเครำะห์
เกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลทั่วถึงทุก
กลุ่ม
- ส่งเสริม/รณรงค์
ป้องกันและให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในกำรป้องกัน
และควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อ
ต่ำงๆอย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

- ประชำชนในตำบลได้รับกำรสงเครำะห์
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเพิ่มมำกขึ้น
- ประชำชนในตำบลได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องกำรป้องกันและกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อและสำมำรถลดปริมำณ
กำรแพร่ระบำดให้น้อยลง

- กำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึง
- รพสต.ยังขำดควำม
พร้อมและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
รักษำพยำบำลที่ได้
มำตรฐำน

-มีกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำง
ครอบคลุมทั่วถึงและ
เพียงพอ
- สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ที่ได้
มำตรฐำน

- กำรให้กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขในตำบลมี
ควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนเครื่องมือและสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง

- กำรขำดควำมรู้และกำร

- ให้มีกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมให้เยำวชนศึกษำต่อ ภำคบังคับแก่เด็กและ
- กำรขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกำสทั้งในและ
ในกำรศึกษำต่อของ
นอกระบบ
นักเรียน
- สนับสนุนเงิน
- กำรส่งเสริมให้ประชำชน ทุนกำรศึกษำให้แก่เด็ก
เรียนตำมโครงกำรศึกษำ และเยำวชนที่ขำดแคลน
นอกโรงเรียนยังมีน้อย
ทุนทรัพย์

- เยำวชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
- สำมำรถยกระดับสถำนศึกษำภำยในตำบลให้
มีมำตรฐำนเพื่อเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยำวชน
ศึกษำต่อ
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ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

- ปัญหำกำรจัด
กิจกรรมทำงศำสนำ
และวัฒนธรรม

- กำรขำดกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงศำสนำและ
วัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
- เยำวชนไม่ให้
ควำมสำคัญใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงำมของท้องถิ่น

- จัดกิจกรรมทำงศำสนำ
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม
ให้ประชำชนและเยำวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและ
สร้ำงจิตสำนึกให้เห็น
ควำมสำคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงำมของท้องถิ่น

- สำมำรถอนุรักษ์กิจกรรมทำงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

- ประชำชนส่วนใหญ่
ขำดจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กำรขุดหน้ำดินขำยเพื่อ
นำไปถมที่และก่อสร้ำง
ถนน

- สร้ำงจิตสำนึกและให้
ควำมรู้แก่ประชำชน/
เยำวชนในหมู่บ้ำนได้
ตระหนักและเข้ำใจในกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- รณรงค์กำรปลูกป่ำ
ทดแทนพื้นที่ป่ำที่ถูก
ทำลำยทั้งในบริเวณที่
สำธำรณะประโยชน์และ
เขตชุมชน
- ปรับปรุงระบบกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะ

- ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่
เหลืออยู่มำกยิ่งขึ้นเป็นกำรลดกำร
สูญเสียทรัพยำกรธรรมชำติได้อีกทำง
หนึ่ง

5. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 ประชำชนไม่ให้
ควำมสำคัญในกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
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ชื่อปัญหา
6. ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการและ
การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในด้าน
การเมืองการ
ปกครอง
6.1 ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ทาง
การเมืองของตนเอง
และบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก อบต.

6.2 การพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าที่
และการบริหารงาน
ภายใน อบต.

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

- ประชาชนไม่สนใจเรื่อง
การเมืองสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่ควร
- ประชาชนส่วนมากไม่
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม
ตรวจสอบการทางาน
ของ อบต.

-ประชา
สัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามสิทธิหน้าที่ของ
ประชาชนและจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับ อบต. มากขึ้น

- ประชาชนมีความสนใจทางการเมือง
มากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ อบต.จัดขึ้น
และร่วมตรวจสอบการทางานของ อบต.
มากยิ่งขึ้น

- บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของ อบต.ไม่เพียงพอใน
การดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนที่ได้รับ
มอบหมาย
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ควรได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

- บรรจุบุคลากรให้
เพียงพอต่อปริมาณงาน
และจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

- การพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองต่อความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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