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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง 
ตำบลทัพราชเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลตาพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2528 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมา

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรพบุรุษเดิมเป็นส่วนน้อยพูดภาษาเขมร  มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนธนะวิถี ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอตาพระยา ประมาณ 
14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 406.234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 246,715.25 ไร่   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบเหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา 

สภาพบ้านเรือนปลูกอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ    
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
อากาศในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช มีอากาศร้อนชื้น  
1.4 ลักษณะดิน 
ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ บางพ้ืนที่เป็นดินเหนียวและดินดาน 
1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ 
ตำบลทัพราชมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น คลอง หนอง ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น อาทิเช่น สระน้ำ

ขนาดใหญ ่ฝาย บาดาล ฯลฯ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ลำห้วย/คลอง  จำนวน  14 สาย 
• หนองน้ำ   จำนวน  21 แห่ง 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้ 
• อ่างเก็บน้ำห้วยยาง              จำนวน   1 แห่ง 
• ฝาย    จำนวน  13 แห่ง  
• บ่อบาดาล   จำนวน  17 แห่ง 
• ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  22 แห่ง 
• สระน้ำ   จำนวน  22 แห่ง 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีอาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดกับ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้    ติดกับ ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ตำบลแซออร์  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน  17  หมู่บ้านดังนี้ 
1.  บ้านหนองติม  หมู่ที่ 1   10.  บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
2.  บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2    11.  บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11  
3.  บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3   12.  บ้านคลองยาง  หมู่ที่ 12 
4.  บ้านเหนือ หมู่ที่ 4    13.  บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 
5.  บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5   14.  บ้านไพลงาม  หมู่ที่ 14 
6.  บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6    15.  บ้านเขาวงศ์  หมู่ที ่15 
7.  บ้านโคกไพล  หมู่ที่ 7    16.  บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 
8.  บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8   17.  บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 
9.  บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 
 
      แผนที่อาณาเขตของตำบลทัพราช 
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2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  มีทั ้งหมด  17  หมู่บ้าน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด        

18 เขต การเลือกตั้งส่วนใหญ่ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิกสภา  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือ  
ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 บ้านหนองติม 703 703 712 
2 บ้านตะลุมพุก 833 833 849 
3 บ้านหนองปรือ 1,627 1,627 1,643 
4 บ้านเหนือ 518 518 525 
5 บ้านใหม่ไทยถาวร 1,140 1,140 1,144 
6 บ้านเจริญสุข 675 675 689 
7 บ้านโคกไพล 1,030 1,030 1,036 
8 บ้านโคกกราด 1,086 1,086 1,098 
9 บ้านหนองผักแว่น 858 858 844 

10 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 901 901 908 
11 บ้านเนินขาม 910 910 894 
12 บ้านคลองยาง 1,413 1,413 1,399 
13 บ้านทุ่งทะเล 598 598 598 
14 บ้านไพลงาม 661 661 650 
15 บ้านเขาวงศ์ 763 763 755 
16 บ้านหนองกก 732 732 728 
17 บ้านไพรอนันต์ 699 699 704 

รวม 15,147 15,147 15,176 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 1,957 1,975 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 1,427 4,636 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,051 908 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 7,435 7,519 ทั้งสิ้น  14,954    คน 

 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  6  แห่ง  ประกอบด้วย 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น 
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

2) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช 
1. โรงเรียนวัดหนองติม 
2.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 
3.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข  
4.  โรงเรียนบ้านโคกไพล(ขยายโอกาส) 
5.  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
6.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น(ขยายโอกาส) 
7.  โรงเรียนทัพราชวิทยา(มัธยม) 

   3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนาวัด / สำนักสงฆ์  18  แห่ง  ประกอบด้วย 
1.  วัดหนองติม 
2.  สำนักวิปัสสนากรรมฐานบ้านเหนือ 
3.  วัดบ้านใหม่ไทยถาวร   
4.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาย้อยผาแดง 
5.  ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ร. 5  ชอ่งตะโก 
6.  วัดเจริญสุข 
7.  ที่พักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น 
8.  วัดโคกไพล 
9.  ที่พักสงฆ์บ้านระเบิกขาม 
10. วัดโคกกราด 



 

5 
 

11. ที่พักสงฆ์เขาน้อยแสงเทียน 
12. วัดป่าหนองผักแว่น     
13. สำนักสงฆ์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
14. สำนักสงฆ์ประชาสุขสันต์ (บ้านเนินขาม) 
15. สำนักสงฆ์บ้านคลองยาง 
16. สำนักสงฆ์วังรีทอง 
17. สำนักสงฆ์ป่ารัง 
18. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์    

4.2 สาธารณสุข 
1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไพล 
3)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น 

 4.3 อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1) สถานีตำรวจชุมชนตำบลทัพราช จำนวน  1 แห่ง 
  2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน   1 ศูนย ์
  3) หน่วยกู้ชีพ  กู้ภัย  ของตำบล  จำนวน  1 หน่วย 
 มวลชนจัดตั้ง 
  1) ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น 414 คน 
  2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น 285 คน 
 4.4 ยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  มีทั้งหมด  17  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะ
มีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนทัพราช มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลด้านต่างๆ คือ 

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

เนื่องจากตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดสระแก้ว-บุรีรัมย์ จึงทำให้มี
เส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถเดินทางได้โดย 

• รถโดยสารประจำทางสายบุรีรัมย์-จันทบุรี วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร บ้านหนองปรือ และบ้าน
เหนือ   

• รถโดยสารประจำทางสายมุกดาหาร-พัทยา-ระยองวิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและบ้านโคกกราด 
• รถโดยสารประจำทาง สายนครราชสีมา-ตลาดโรงเกลือ  วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและ 

บ้านโคกกราด 
 5.2 ไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั ้งนี ้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั ้งงบประมาณในส่วนนี ้ไว ้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 5.3 การประปา 

องค์การบริหารส่วนตำบลวทัพราช มีประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์และที่เหลือ
จะเป็นการใช้น้ำบาดาล  แต่จะมีปัญหาในทุกๆปีมีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทำให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับใชใ้น
การอุปโภคบริโภคได้ในฤดูแล้ง  

 5.4 โทรศัพท ์
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ ่งสามารถติดต่อสื ่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ  
ซึ่งมี จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 17 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบาง
รายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  
แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังนี้ 
   1.  ทำนา 83,641.47 ไร่ 2,258 ครัวเรือน 
   2.  ทำไร่ 17,020.75 ไร่   987 ครัวเรือน 
   3.  ทำสวน         333 ไร่    29 ครัวเรือน 
   4.  เลี้ยงสัตว ์      8,654 ไร่   646 ครัวเรือน 

ข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ทำนา ทำสวน ทำไร่ 

ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

ลำไย มะนาว มันสำปะหลัง 

1 บ้านหนองติม - 9,400 - - 3,700 
2 บ้านตะลุมพุก - 4,600 - - 1,590 
3 บ้านหนองปรือ - 9,500 - - - 
4 บ้านเหนือ 1,300 2,500 - - 500 
5 บ้านใหม่ไทยถาวร - 8,100 - - 400 
6 บ้านเจริญสุข - 7,300 - - 165 
7 บ้านโคกไพล 2,720 2,170 - - 43 
8 บ้านโคกกราด 2,099 4,616 - - 193 
9 บ้านหนองผักแว่น - 2,539 11 - - 

10 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2,061 2,234 - - 721 
11 บ้านเนินขาม - 3,800 - - 1,355 
12 บ้านคลองยาง 1,000 2,193 20 - 1,795 
13 บ้านทุ่งทะเล - 1,000 - - 1,000 
14 บ้านไพลงาม 2,000 1,100 - - 53 
15 บ้านเขาวงศ์ - 1,325 - - 800 
16 บ้านหนองกก - 1,300 - - 1,300 
17 บ้านไพรอนันต์ 1,000 600 30 3 300 

รวม 12,240 64,277 61 3 13,915 
 
 6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
 

 6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงโค กระบือ   เป็ด    สุกร  ไก่เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
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 6.4 การบริการ 
 การบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

• สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่  7 แห่ง 
• สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก  12 แห่ง 
• โรงสีข้าว    52 แห่ง 
• ร้านค้าทั่วไป    130 แห่ง 
• ร้านอาหาร    20 แห่ง 
• ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 11 แห่ง 
• ร้านรับซื้อข้าว    5 แห่ง 
• ร้านวัสดุก่อสร้าง    1 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  1.  ละล ุ    7.  ละเลิงบ้านใหม่ไทยถาวร 
  2.  อุทยานแห่งชาติตาพระยา  8.  ละเลิงบ้านหนองปรือ 
  3.  อ่างเก็บน้ำห้วยยาง   9.  จุดชมววิผาแดง 
  4.  ปราสาทเขาโล้น   10. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามเศรษฐกิจ 
  5.  ภาพแกะสลักหินเขายักษ์        พอเพียง 
  6.  จารึก ร.5 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนั้น ไม่มีเขตอุตสาหกรรมใดๆ จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่เลย 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   1.   กลุ่มอาชีพ  จำนวน     33 กลุ่มประกอบด้วย 
   -  กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้าวหน้า   จำนวน  1 กลุ่ม 
   -  กลุ่มเย็บจักร     จำนวน   3   กลุ่ม 
   -  กลุ่มเลี้ยงโค     จำนวน   11  กลุ่ม 
   -  กลุ่มปลูกพริก     จำนวน   1   กลุ่ม 
   -  กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง    จำนวน   1  กลุ่ม 
   -  กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน     จำนวน   3   กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    จำนวน   2   กลุ่ม 
   -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตนเอง  จำนวน   1   กลุ่ม 
   -  กลุ่มเลี้ยงปลา     จำนวน   2 กลุ่ม 
   -  กลุ่มสตรีตำบลทัพราช    จำนวน   1   กลุ่ม 
   -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้และทอผ้า   จำนวน   1  กลุ่ม 
   -  กลุ่มลดพลังงานไฟฟ้า    จำนวน   1   กลุ่ม 
   -  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   จำนวน   1  กลุ่ม 
   -  กลุ่มศิลปหัตถกรรมตอไม้และรากไม้ จำนวน   1   กลุ่ม 
   -  กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสุกร    จำนวน   1  กลุ่ม 
   -  กลุ่มจัดซื้อปุ๋ยให้กู้ยืม     จำนวน   1  กลุ่ม 
   -  กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ   จำนวน   1   กลุ่ม 
 



 

9 
 

2.  กลุ่มออมทรัพย์   จำนวน     17 กลุ่ม  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองติม หมู่ที่  1 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านตะลุมพุก  หมู่ที่  2 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองปรือ  หมู่ที่  3 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเหนือ  หมู่ที่  4 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่  5 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเจริญสุข  หมู่ที่  6 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกไพล  หมู่ที่  7 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกกราด  หมู่ที่  8 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่  9 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์  หมู่ที่  10 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเนินขาม  หมู่ที่  11 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองยาง หมู่ที่  12 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งทะเล  หมู่ที่  13 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพลงาม  หมู่ที่  14 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาวงศ์  หมู่ที่  15 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกก  หมู่ที่  16 
   -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่  17 
 6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในช่วงวัยกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  80  มีค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง       
๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากร
ต้องไปทำงานนอกพื้นที ่ในเมืองที ่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที ่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา/ภาษา 

 ประชาชนในตำบลทัพราชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์   

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

   ประเพณีวัฒนธรรมภายในตำบลทัพราช ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น วัน
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ฯลฯ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 

 ภาษาท่ีใช้ในตำบลทัพราชมีอยู่ 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาไทยโคราช  ภาษาลาวและภาษาเขมร 

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

 เมล่อนของตำบลทัพราช เป็นผลไม้ท่ีได้รับความนิยมนำไปเป็นของฝากในเทศกาลตต่างๆ 
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
  ทรัพยากรน้ำในตำบลทัพราชส่วนใหญ่จะเป็นคลองและหนองน้ำ 
 8.2 ป่าไม้ 

 ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ  
8.3 ภูเขา 
 ตำบลทัพราชมีพื้นที่ติดเขตรอยต่อกับประเทศกัมพูชาและติดกับเทือกเขาบรรทัด 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็
ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ การประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกๆปี ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น   

****************************************** 
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ส่วนที่ 2 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

วิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลัก+   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่งคง  การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่
 กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก    

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา     
 มีทักษะที่จำเป็นในทศวรรษท่ี 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ         
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   คำนึงถึงความยั่งยืนของ

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
 เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    การปรับเปลี่ยนภาครัฐ       
 ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน”  

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564)   
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว    
๓.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
3.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน ผลประโยชน์อย่าง      

 เป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง และพัฒนา

 เครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  
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4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื ่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาค
 เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

4.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ สินค้าและบริการ  
4.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้ฐานการผลิตภาค
เกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  
4.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐานและความ

 ปลอดภัยในตลาดโลก   
4.4 เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง อนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   
4.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐานบริการ        

 ที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน    
4.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด

 ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการ   
4.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาคการ

 ผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
4.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้  สนับสนุน บริการทางการ
เงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

 5. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม     
 ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
 ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  

๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

6. ด้านความมั่นคง 
6.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่

 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
6.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการด้าน
ความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคาม
อ่ืน ๆ   
6.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความสงบสุขและ

 ผลประโยชน์ของชาติ   
6.๔ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั ่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
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7. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

7.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
 7.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

7.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน  
8. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกำกับดูแล 

 การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
 แข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   

8.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 และพลังงานสะอาด  ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

8.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัย
ทางไซ เบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
8.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปา ทั้งในเชิงปริมาณและ

 คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการบริหาร จัดการการ
 ประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ  

8.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนำเข้าจา ก
 ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

9. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า  
 ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
  9.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ ชุมชน และวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย่อม   
 9.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ 
 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

9.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดำเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน  
10. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 10.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 10.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม  
 10.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
 และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 10.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาใน
 พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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11. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 ๑1.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบีย ง
 เศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 ๑1.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น  ฐานการผลิตและ
 การลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

๑1.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่ สร้างสรรค์ของไทย  ในกรอบความ
ร่วมมือ ต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย 

 สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ควรเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น     
 การป้องกันและขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และ อุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้บุกรุกพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์              
 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  กลุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนกลาง ได ้กำหนดตำแหน่งย ุทธศาสตร์ Gateway to the World         
 “ประต ู สู่การค้า โลก” โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ คือ 

1.   ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก  
1.1 พัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  
1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร 
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley 

  1.5 ศูนย์ทดสอบยานยนต์  
2.   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน 
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  3.   แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 
  3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 

3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร  
3.3 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง   
(ฉะเชิงเทรา ปราจีน สระแก้ว สมุทรปราการ นครนายก)  วิสัยทัศน์ ปี 2557-2560  
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า

เกษตร มาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน และรองรับประชาคม

 เศรษฐกิจอาเซียน 
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  เป้าประสงค์   
 เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที ่พร้อมด้วยระบบ
โครงสร้าง พื ้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั ้งบุคลากรศักยภาพสูงและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ                       

  กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่ม

 จังหวัดและไปสู่อินโดจีน 
2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัด จ ำ ห น ่ า ย
ของอินโดจีน 
3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั ้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื ่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง

 การค้า การลงทุนของอินโดจีน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 

 เป้าประสงค์  
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่สะดวก 

 รวดเร็ว เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
2. เป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ม ีเร ื ่องราว (Story) และมีการเช ื ่อมโยงเส ้นทางท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ                   

 และวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

 จังหวัดและภูมิภาค  
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
3. จัดทำเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที ่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ 

 ประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้ มาตรฐานสากล 

 เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี  
 เป้าประสงค์  
1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ ่มขึ ้น สอดคล้องกับความ

 ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออำนาจทางการตลาด  
 กลยุทธ์  
1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
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5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับการ
เติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์  
1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน 
ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3. การกำหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระบบ 
 เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์ 

“ ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย ”  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดำเนินการขนส่งและกระจายสินค้า ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว      

 ตรงเวลาประหยัด และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน  
 เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง  

 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
2. สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยายช่องทาง  
ถนน ระบบรางและอากาศ เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วเข้ากับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา เพ่ือลดต้นทุนใน  
ทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า  
5. ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน  
6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดนทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและการ

 จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า  
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้ สอดคล้องกับสภาพพื ้นที่ 

 (Zoning) เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
 เป้าประสงค์ 
1. เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ  

 กลยุทธ์  
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ 

 ชนิดและราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร         

 เพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี     
 เพ่ือลดการใช้สารเคมี 

7. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที ่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร 
ผสมผสาน  
8. เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ทางการเกษตร 

 โดยเฉพาะมันสำปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทน 
9. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้

 เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 
 เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน  

  กลยุทธ์  
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
2. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

 การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 
3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง  
การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคงสภาพการเป็นแหล่ง 

 ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
8. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ ปรับตัว ประกอบอาชีพ และมี

 สภาพแวดล้อมคุณคุณภาพชีวิตที่ดี  
 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน  

 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเมืองน่าอยู่สำหรับเยาวชน        
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
3. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มีรายได้และ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำ และมีสวัสดิการ  
7. เสริมสร้างการมีท่ีอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม  
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
12. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัย และมั่นคง เพื่อสนับสนุน
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์  
1. ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน 
2. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน 
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  
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แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  

“ การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ” 
  พันธกิจ 
 1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 

 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
 ความ ต้องการของประชาชน  

2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
การจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยใน
จังหวัด 
 3. พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า 

 การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน  
5. พัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะสะดวก ปลอดภัย 
ยิ่งขึ้นสนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน  
7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. การคมนาคมสะดวก 
 1.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม  
- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการ พัฒนาโครงข่าย 

 ด้านโลจิสติกส์  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน /ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม  

 - ส่งเสริมและพัฒนาด้านอำนวยความปลอดภัยและวินัยจราจร  เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์  
  2. ประชาชนมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
- สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา 
- คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
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- การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน 
 ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
 และกระจายรายได้ 

- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั ่งยืน มีรายได้มั ่นคง  
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
- ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
- จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ , สถานที่ ท่องเที่ยว,สนามกีฬา          

 , สถานที่พักผ่อน สวนธารณะ  
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
2.3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 

 เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  
- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา
บุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
- ส่งเสริม ทานุบำรุง ฟื ้นฟู ศาสนาและวัฒนธรรม อนุร ักษ์ศิลปว ัฒนธรรมท้องถิ ่น โบราณสถาน                       

 ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา ให้เพียงพอ     

 แก่เด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  
3.1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็น แหล่งพืชพลังงาน

 ทดแทน  
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี 
3.2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ำ ไว้ใช้ได้ตลอดปี 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม การจัดตั้งและดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
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4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4.1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ

 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- พัฒนา ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้าน การท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
- พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาค 

 อินโดจีน 
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

5.การบริหารจัดการ 
5.1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแลเพ่ือ

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติราชการ 

 เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการถ่ายโอน
 ภารกิจ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ
 เมือง การมีส ่วนร่วมในการปกครองท้องถิ ่นโดยยึดมั ่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 
“บ้านเมืองน่าอยู่  สู้ความยากจน มากล้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม “ 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชแยกเป็นยุทธศาสตร์ได้  5 ยุทธศาสตร์เพื ่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่โครงการพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า ถนน 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ ่น  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิป ัญญาท้องถิ ่น   การ
ส่งเสริม สนับสนุนแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรปศุสัตว์และพืชผล
ทางการเกษตรที่มคีุณภาพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับประชาชนในตำบลทุกเพศทุกวัย สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
ภายในตำบล การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานภายในตำบล 

 4. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที ่ดี  ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ ้นให้บริการประชาชนในเชิงรุกมุ่ง
เป้าหมายหลักให้ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1.มุ่งพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า ถนน 
2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความต้องการข้ันพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
3.ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและสาธารณสุข 
4.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 .ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรและในพ้ืนที่ตำบลทัพเสด็จ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  - ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ำและการคมนาคมขนส่ง 
 - การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา  
 - การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

   - การพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค สิ่งก่อสร้างเพ่ือกั้นน้ำ – ชะลอน้ำ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
  - เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
  - งานสวัสดิการสังคม 
  - ด้านการศึกษา 
  - การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
  - การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 
  - ด้านการสาธารณสุข  
  - การกีฬาและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  - ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.6 กลยุทธ์ 
 1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้มีมาตรฐานความและเพียงพอต่อความด้องการของประชาชน 
 2.พัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.ส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนงานมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มุ่งม่ันพัฒนาตามเจดนาของประชาชน เพ่ือประชาชน 
   2.8 ความเชื่อมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพราช  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

 

                                                                                                                                             

  

             

                               

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3. ลดความเหลือ่มล้ำทางสังคม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง 
แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาปัจจัยการผลิตและ
ระบบโครงสร้างพื้ นฐานทาง
ก า ร เก ษ ต ร เพื่ อ ใ ห้ สิ น ค้ า
การเกษตรได้มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยวสินค้า และบริการ
ให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึง 
ถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนภาคตะวันออก
ของอินโดจีน และรองรับ
ป ร ะ ช า ค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน 

3. ยกระดับมาตรฐานการ
ท่ อ ง เท่ี ย ว  พั ฒ น าแห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชื่อมโยง
อารยธรรมโบราณ เพิ่มขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ สู่ ก า ร
ท่องเท่ียวโดยชุมชนสุขชาติ
วิถี 

2 . พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ข อ ง
เกษตรกร ปัจจัยการผลิต 
ศูนย์ รวบรวม และการจัด
จำหน่ ายสินค้าเกษตรท่ี ได้
มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัด เพื่อการยกระดับ
สินค้าเกษตรกรของจังหวัด 

1. เสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับ
คนทุกช่วงวัยในทุกด้านความ
ต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะ
ท่ีดี รวมท้ังรายได้ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4 .ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5. ด้านสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล    
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

สระแก้ว 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. การพัฒนาภาค เมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอ 
ตาพระยา 

1. เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ี
สมานฉันท์และสันติสุขในพื้นท่ี
ชายแดนเพื่อให้ประชาชนมีความ
มั่นใจในความปลอดภัย มีอาชีพ
และรายได้ท่ีมั่นคงและสมดุลต่อ
การดำรงชีวิต 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ตและการจำหน่ าย
สินค้าเกษตรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับ ศักยภาพ
ของพื้นท่ี 

3. ฟื้นฟูและจัดระเบียบ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ ห้
สอดคล้องกับศักยภาพเชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
ในพื้นท่ี 

4 . อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู แ ล ะ บู ร ณ ะ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คืน ความส มบู รณ์ ตาม ธรรมชา ติ  
ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ
และเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำรงชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาของ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพราช 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
มาตรฐาน ฝี มื อ แร งงาน ส ร้ า ง
บรรยากาศที่ เอื้ อต่อการลงทุน 
เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร เ ติ บ โต ท า ง
อุ ต ส าห ก ร ร ม ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหาร
จัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลางโลจิส 
ติกส์ เชื่อมโยงอินโดจีน 

5. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม 

จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง 

 

 
1. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมการศึกษา 
และสาธารณสุข 

 

 
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 
6. การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

เป้าหมาย   
1.1  พัฒนา ถนน ไฟฟา้ แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
1.2 บริหารจัดการแหล่งน้ำเพิ่มปริมาณกักเก็บนำ้เอ้ือต่อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 
1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย  
2.1 สนับสนนุส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมสนับสนนุอาชีพด้านการเกษตรและปศุสตัว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

 

1. การพัฒนา
ผู้บริหารสมาชิกสภา 

และบุคลากร
ท้องถ่ินในการ
ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานบริการ
สาธารณะ 

2. การพัฒนา
ระบบการเงิน การ
คลัง และปรับปรุง
ระเบียบกฎหมาย

รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 

4. การพัฒนาวาง
ระบบและ

ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

3. การส่งเสริม 
สนับสนุน และ 

พัฒนาการดำเนิน 
การจัดบริการ 
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มี

มาตรฐาน 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมการศึกษาและสาธารณสุข 
 

เป้าหมาย 
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย 
3.2 สนับสนนุกิจกรรมด้านสังคมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.3 ประชาชนรู้รักสามัคคี เอื้ออาทร และสมานฉันท์ 
 
 

4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
4.1 สนับสนนุกิจกรรมด้านกีฬานนัทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ 
4.2 อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6. พัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
เป้าหมาย 
6.1 บริหารจัดการองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
ประชาชนมีความสุข  
6.2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม 
6.3 ประชาชนเทิดทูลสถาบันของชาติเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน 
 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟืน้ฟูและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 จัดทำแนวเขตป่าไม้ทุกประเภท หรือท่ีสาธารณะ ให้มีแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

 

5. การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน
ตามอำนาจหน้าที่ 

ภารกิจ  
และนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์การ
บริหารส่วน

ตำบล 
ทัพราช 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สู่ความเป็นเมือง

แห่งอนาคต 

2. ด้านการ
พัฒนา การศึกษา 
สาธารณสุข และ
สังคมท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตท่ียั่งยืน 

3. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม 

4. ด้านการ
พัฒนาการ

ท่องเท่ียว กีฬา 
ศาสนา และมรดก

ทางวัฒนธรรม 

5. ด้านการพัฒนา
ความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

6. ด้านการพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
ปกครอง การ

บริหารราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อบจ.สระแก้ว 

1. ด้านการ
พัฒนาเมือง
อัจฉริยะ
โครงสร้าง

พื้นฐาน สูน่คร 
แห่งคุณภาพ

และความมั่งค่ัง 

4. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว  

กีฬนันทนาการ 
และพหุ

วัฒนธรรม 

3. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และการพาณิชย์
อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

2. ด้านการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา 

การแพทย์และ
สาธารณสุข และ
สังคมสุขภาวะ 

ท่ีน่าอยู ่

5. ด้านการ
พัฒนาระบบ
ความมั่นคง 

สันติสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

6. ด้านการพัฒนา
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการ

จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 

7. ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหาร
ราชการ การเมือง
การปกครอง การ

จัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีดี 
 



 
 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

 

** บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พทัิกษ์ส่ิงแวดล้อม ** 

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาด้านคุณภาพ 

ชีวิตสังคมการศึกษาและ     
การสาธารณาสุข 
 

4. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ 

1.1 โครงการพัฒนาด้านถนน ไฟฟ้า 
เพิ่มขึ้น 10%  
1.2 ฝายก้ันน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 10%  
1.3  สินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 % 

 2.1 โครงการ/กิจกรรม การ
อบรมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มข้ึน 10% 
2.2 ประชาชนมีความรู้และ
รายได้ในการสร้างอาชีพ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม การ
อบรมความรู้ เพิ่มขึ้น 10% 
3.2 ประชาชนมีสุขภาพดี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขภาพ 80 %  
 

4.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
 

5.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ เพิ่มขึ้น 10% 
5.2 ปักก้ันแนวเขตป่า / ที่สาธารณะ
ได้ไม่น้อยกว่า 10% 

1.1  พัฒนาถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ  
1.2 บริหารจัดการแหล่งน้ำเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำเอื้อต่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 
1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม  
 

3.1 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้
ประชาชน ไม่น้อยกว่า 10% 
3.2 การดูแลสุขภาพ สร้าง
สุขภาพจิตที่ด ี 
 

4.1 ปรับปรุงทำนุ บำรุงศาสนา 
ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลทัพราช 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมท้องถิ่น ด้านประเพณี 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ 
5.2 จัดทำแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ / ป่าไม้ 

6.1 การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 ระบบการจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยี ทันสมัย 
รองรับภารกิจ ตามนโยบาย 

ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย 

1.1 ก่อสร้างถนน, ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ระบบระบายน้ำ 
1.2 ขุดลอกแหล่งน้ำ,สร้างฝาย 
1.3 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 

 2.1 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมในพื้นที่
ตำบลทัพราช 

กลยุทธ์ 

6.1 ความพึงพอใจผู้รับบริการ
จาก อบต.ไม่น้อยกว่า 80% 
6.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
เพิ่มสมรรถนะไม่น้อยกว่า 50% 

แผนงาน 
 

    1. งานเคหะและชุมชน      5. งานสังคมสงเคราะห์   9. งานการศึกษา 
    2. งานบริหารงานทั่วไป      6. งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  10. งานงบกลาง 
    3. งานรักษาความสงบภายใน     7. งานสาธารณสุข 
    4. งานการเกษตร        8. งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

2.1 ส่งเสริมแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง   
2.2 ส่งเสริมภาค
การเกษตรปศุสัตว์และ
พืชผลทางการเกษตร 

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายฯ 
3.2 สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สังคมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

4.1 ส่งเสริมทำนุ บำรุง
ศาสนา อนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม 
4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 จัดทำแนวเขตป่าไม้ทุกประเภท 
หรือที่สาธารณะ ให้มีแนวเขตที่
ชัดเจน 
 

6. การพัฒนาด้านบุคลากร
และองค์กร 

6.1 บริหารจัดการองค์กรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ  
ประชาชน 
6.2 พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ 
สูง มีคุณธรรมจริยธรรม 

26 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS  ดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

1.  มีแผนพัฒนาทีช่ัดเจนและมกีารบูรณาการจัดทำ
แผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
2. มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงาน
ตามลำดับชั้น 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในตำบล 
5. สามารถกำหนดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ
อำนาจหนา้ที่  และตามสถานะการคลัง 
6. ผู้บริหารและฝา่ยนิตบิัญญัตมิาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปญัหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
7. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองทำให้
คล่องตัวในการบริหารงาน 
8. มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 
9. สภาพของพื้นดินมีคุณภาพคอ่นข้างสมบูรณ์เหมาะแก่
การทำการเกษตร 
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งและมีการทำงาน
อย่างเป็นระบบ 
11.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ละลุ อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
12.  มีเส้นทางสายหลักจากภาคอีสาน สู่ภาคตะวนัออก 
และสามารถเดินทางไดโ้ดยสะดวก 

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการโอน 
- ย้ายบ่อยทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลากรไม่เพียงพอ 
2. พ้ืนที่ตำบลมีขนาดใหญ่  และมีงบประมาณจำกัด 
ทำให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ไม่ทั่วถึง 
 3. บุคลากรขาดความสนใจในข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายใหม่ๆทำให้การปฏิบัติงานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. พ้ืนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคทำ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 
5. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
ทำให้เกิดปัญหาการลักขโมย  ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
พ้ืนที่เป็นจำนวนมาก 
7.  เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน 
8.  เส้นทางสายหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้
ราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก 
9. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ 
10.ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด/อุปสรรค (Threat) 
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตาม
พ.ร.บ. กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ ฯ 
2. แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรและรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมมากข้ึน 
3. สามารถหาแรงงานได้ง่ายราคาถูกจากประเทศเพ่ือน
บ้าน 
4. ประชาชนในตำบลมีการปลูกพืชและทำการเกษตรที่
หลากหลาย 
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 
6. ประชาชนมีความสามัคคีกันดีมีความขัดแย้งทาง
การเมืองทางความคิดน้อย 
7. มีวัดสำนักสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็น
สถานที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน 
และเยาวชน 
10. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึง
มัธยมปลายและมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครอบคลุมพ้ืนที่
อย่างเพียงพอรวมถึงมีชุดปฏิบัติการในการ 
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
12.  มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานสู่ภาค
ตะวันออกท่ีสะดวก 
13.  มีแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP 
14.  มีบ้านเช่า โฮมสเตย์ ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว 

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. การใช้แรงงานต่างด้าวนำมาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาดเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดนกไข้มาเลเรีย 
3. น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 
4. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ 
5. มีการอพยพแรงงานของกลุ่มคนวัยทำงานเข้าสู่
เมืองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีแหล่งงานรองรับ 
6. มีการโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนจาก
แรงงานต่างด้าว 
7.  การปลูกสร้างบ้านเรือนยังขาดการควบคุมด้าน
ผังเมือง 
8. มีการกระจายยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
นั้นได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔)  ถนนในตำบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป้นหลุมเป้นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจำปี จำนวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จำนวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทำกิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 

 

- การพาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จำนวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ำใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นรำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกำจัดขยะ
และมลูสตัว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ ๓ มิติ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
สำนักงานปลัด,กอง
สวัสดิการสังคม 

- 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด - 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 

การศึกษา ฯ 
ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

- 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษา ฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

- 

ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สำนักปลัด - 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองช่าง 
กองการศึกษา ฯ 

- 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

- 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 

- 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด,กองคลัง 
สำนักปลัด 

- 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง 
กองการศึกษา ฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

- 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 กอง - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
45 

 
17,694,000 

 
50 

 
24,100,000 

 
46 

 
20,100,000 

 
141 

 
61,894,000 

รวม - - - - 45 17,694,000 50 24,100,000 46 20,100,000 141 61,894,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
2.2  แผนงานการเกษตร 
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

3 
6 
2 

 
 

2,800,000 
1,050,000 

600,000 

 
 

2 
7 
1 

 
 

1,200,000 
6,500,000 

500,000 

 
 

2 
6 
1 

 
 

2,000,000 
2,400,000 

100,000 

 
 

7 
19 
4 

 
 

6,000,000 
9,950,000 
1,200,000 

รวม - - - - 11 4,450,000 10 8,200,000 9 4,500,000 30 17,150,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคมการศึกษาฯ 
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.3  แผนงานการศึกษา 
3.4  แผนงานสาธรณสุข 
3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.6  แผนงานเคหะและชุมชน 
3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
3.8  แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2 
2 
8 
1 

13 
14 
2 
1 

 
 

460,000 
150,000 

8,938,000 
255,000 

24,502,400 
11,250,000 

200,000 
700,000 

 
 

2 
2 
5 
1 
9 

16 
1 
1 

 
 

460,000 
200,000 

8,988,000 
3,000,000 

25,122,400 
12,600,000 

300,000 
700,000 

 
 

2 
1 
7 
1 

10 
17 
1 
1 

 
 

460,000 
100,000 

9,115,000 
250,000 

26,222,400 
9,200,000 

20,000 
700,000 

 
 

6 
5 

20 
3 

32 
47 
4 
3 

 
 

1,380,000 
450,000 

27,041,000 
3,505,000 

75,847,200 
33,050,000 

520,000 
2,100,000 

รวม - - - - 43 46,455,400 37 51,370,400 40 46,067,400 120 143,893,200 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1 
8 

 
 

1,000,000 
610,000 

 
 

1 
5 
 

 
 

200,000 
330,000 

 
 
- 
6 

 
 
- 

530,000 

 
 

2 
19 

 
 

1,200,000 
1,470,000 

รวม - - - - 9 1,610,000 6 530,000 6 530,000 21 2,670,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม       
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 

6 
- 
3 
- 
 

 
 
 

2,570,000 
- 

800,000 
- 

 
 
 

3 
1 
1 
1 

 
 
 

180,000 
50,000 

100,000 
2,000,000 

 
 
 

5 
1 
3 
- 

 
 
 

1,210,000 
50,000 

500,000 
- 

 
 
 

14 
2 
7 
1 

 
 
 

3,960,000 
100,000 

1,400,000 
2,000,000 

รวม - - - - 9 3,370,000 6 2,330,000 9 1,760,000 24 7,460,000 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร 
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3  แผนงานการศึกษา 
6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
6.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

4 
1 
1 
1 
3 
1 

 
 

480,000 
200,000 
50,000 

100,000 
21,000,000 

100,000 

 
 

5 
- 
- 
- 
1 
- 

 
 

410,000 
- 
- 
- 

1,500,000 
- 

 
 

5 
1 
1 
- 
3 
1 

 
 

500,000 
200,000 
50,000 

- 
5,900,000 

50,000 

 
 

14 
2 
2 
1 
7 
2 

 
 

1,390,000 
400,000 
100,000 
100,000 

28,400,000 
150,000 

รวม - - - - 11 21,930,000 9 1,910,000 11 6,700,000 28 30,540,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 128 95,509,400 115 88,440,400 122 79,650,400 364 263,607,200 
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 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2565- -

4,4
50

,00
0

8,2
00

,00
0

4,5
00

,00
0 

- -

46
,45

5,4
00

51
,37

0,4
00

46
,06

7,4
00

- - 1,6
10

,00
0 

53
0,0

00
 

53
0,0

00
 

- -

3,3
70

,00
0 

2,3
30

,00
0

1,7
60

,00
0

0 -

21
,93

0,0
00

1,9
10

,00
0

6,7
00

,00
0

- 0

17
,69

4,0
00 24

,10
0,0

00

20
,10

0,0
00

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา
และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจ การบรหิารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านการคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านบริการพื้นฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองติม  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- ถนนคสล. 
 100 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลำเลียง
พืชผลทางการเกษตร  
บ้านหนองติม หมู่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ถนนได้รับ
มาตรฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนได้รับ
มาตรฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรัง บ้านหนองติม  
หมู่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  4.00 ม. 
ยาว 600 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ถนนยาว 
3,000 ม.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา 
คมที่สะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



   

40 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหนองติม  หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 750 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- 
 
 

- 
 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- รางระบายน้ำ
ยาว 750 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาข้างประปาหมู่บ้าน    
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 
หลัง 

- - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.1 
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานที ่
ที่สะดวกในการจัด
กิจกรรมตา่ง  ๆ

กองช่าง 

6 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรโดยการลงลูกรัง  
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.   
ยาว  5,000 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
500 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนจำนวน
703 ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน ์

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกสระโคกป่าช้า 
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค ทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

 
จำนวน 1 แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

-สระน้ำ จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนจำนวน
703 ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน ์

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1   

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.   
ยาว  220 ม. 
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
492,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ถนนความยาว 
220 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 7 จุด - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -ถนนดินจำนวน 
7 จุด ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2   

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.   
ยาว  200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่  2 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.   
ยาว  150 ม. 
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
336,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 150 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบหมู่บ้านเพื่อลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร บ้านตะลมุพุก 
หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้การคมนา 
คมขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.80 
ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว
1,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการป้องกันและบำบัดน้ำ
เสียไหลลงสู่แหล่งน้ำอุปโภค
บริโภค บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ำ
เสียไหลลงสู่น้ำท่ี
ใช้อุปโภค-บริโภค 

190 เมตร  - 
 

 

- 
 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -ป้องกันน้ำเสีย
ไหลลงสู่น้ำท่ีใช้
อุปโภค-บริโภค 

ประชาชน
จำนวน 233 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบายน้ำ  
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะลุมพุก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม.
ยาว 1,200 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 

- 
 
 

- 
 

- 
 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - ท่อระบายน้ำ
ยาว 1,200 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างรั้ว ภายใน
ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านตะลุมพุก 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพยส์ิน 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

 
- 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
จำนวน 233 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากหมู่ที่ 1  
บ้านหนองติม - หมู่ที่ 2 
 บ้านตะลมุพุก 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 650 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
700,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

 

-ถนนความยาว 
650 ม.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านตะลุมพุก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ทาง
หมู่บ้านมีซุม้
ประตูทางเข้า
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 
แห่ง 

- 
 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-ซุ้มประตู 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชน
จำนวน 233 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านตะลมุพุก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 3 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

 
- 

-ถนนดิน
จำนวน3 แห่งที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองปรือ หมู่ท่ี 3  จากบ้าน
นางอ่อนจันทร์ ด่านนอก -   
บ้านนางสำเรยีบ เย็นอนงค ์

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
-ถนนความยาว 
700 ม.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.   
ยาว  107 ม. 
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
239,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ถนนความยาว 
107 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างบล๊อก
คอนกรีตเวิรส์ บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

จำนวน 3 ชุด  
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-บล็อกคอนเวิร์ส 
จำนวน 3 ชุด 

หมู่บ้านมีสถานที่
ที่สะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมน
ปะปาบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3  

เพื่อปรับปรุงท่อ
เมนปะปาเดิมให้มี
มาตรฐาน 

จำนวน 1 แห่ง  
- 
 

- 
 

 
- 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

- 
 

-ท่อเมนประปา 
จำนวน 1 แห่ง 

เพื่อปรับปรุงท่อ
เมนปะปาเดิม
ให้มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 1 แห่ง 
 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ถนน ท่ีได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
ปรับปรุงระบบปะปา ม.3 และ 
ม.5 (แก้มลิงลำสะโตน) 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี  3  
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ 
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,800 ม. 
หนาเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 
 

 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
800,000 

(อบต.ทัพราช) 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

- ถนนความยาว 
2,800 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตรมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 
3 (จากบ้านนายสำราญ  
หอมเทียม - บ้านนาย
ปราโมทย์ พ่ึงประสพ) 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

ลอกรางระบาย
น้ำ 
กว้าง 0.50 ม.
ยาว 350 ม. 
 

- 
 
 

- 
 

- 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- 
 

- รางระบายน้ำ
ยาว 350 ม. ที่
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กวา้ง 0.50 ม.ยาว 
500 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม. 

- 
 

 

- - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 
 

- ท่อระบายน้ำ
ยาว 500 ม. ที่
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมฝาย  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3  
(โคกหมาจอก) 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค 
ตลอดป ี

จำนวน 1 แห่ง - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ฝายโคกหมา
จอก จำนวน 1 
แห่งทีไ่ด้
มาตรฐาน 
 

ประชาชน
จำนวน 233 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 จาก
ถนน 348 (หน้าโรงเรียนทัพ
ราชวิทยา) - บ้านหนองปรือ 

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ยาว 2,000 ม.  
- 

 
- 

 
- 

 
600,000 

(อบต.ทัพราช) 

- ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ยาว 2,000 ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มา   

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 2 แห่ง - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -ถนนดินจำนวน 
2 แห่งท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ 
ภายในบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

 
จำนวน 1 แห่ง 

 
 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

-ฝายหนองจิก 
จำนวน 1 แห่งที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  369 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
แบบมีฝาเปิด - ปิด  
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 
 

จำนวน 1 แห่ง - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  126 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 
 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4  

เพื่อให้การ        
คมนา คมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ถนน 
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนนลำเลยีง
พืชผลทางการเกษตรโดยการ
ลงลูกรัง บ้านเหนือ หมู่ที่  4 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 3,000 ม. 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
600,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ถนน จำนวน 
1 แห่ง  
ได้คณุภาพ 

ประชาชน 
จำนวน  146 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว
จราจร – เจริญสุข 
บ้านเหนือ หมู่ที่  4 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม. 
 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ถนน 
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว
จราจร (ทดคึกฤทธ์ิ – ถนนสาย 
348) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม. 
 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ถนน 
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



   

46 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี 5  
  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 
 

 
- 
 

- ถนนคสล. 
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี 5  
(คลองลำสะโตน) 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

จำนวน 1 แห่ง - - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ฝายน้ำล้นลำ
สะโตน 
จำนวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน 311 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว
จราจร ภายในหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี  5 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 8,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 
 

 
- 
 

 
 

 
- 
 

 
 

 
- 

 
 

 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 
 
 

- ถนนความ
ยาว 1,100 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 
 
 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 
 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกคลองเพื่อกัก
เก็บน้ำ ภายในหมู่บา้น 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 
 

ปากกว้าง 10 ม. 
ก้นกว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม.ลึก 
2.00 ม.  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-คลอง  
ยาว 800 ม.  
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน 311 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

42 โครงการต่อเติมศาลากลาง
หมู่บ้านใหมไ่ทยถาวร หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ    
ดำ เนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

จำนวน 1 
หลัง 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.5 
จำนวน 1 หลัง 
 

หมู่บ้านมี
สถานท่ี ท่ี
สะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่าง  ๆ

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



   

47 
 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 3 
แห่ง 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -ถนนดิน
จำนวน 3 แห่ง
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย 
(ลำสะโตน) บ้านใหมไ่ทยถาวร 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ฝายลำสะโตน
จำนวน 1 แห่ง 
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน 311 
ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านเจริญสุข       
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
420,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 150 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การถมดินและลงลูกรังผิว
จราจร ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเจรญิสุข หมู่ที่ 6  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปดิ บ้านเจรญิสุข     
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-รางระบายน้ำ  
จำนวน 1 แห่ง
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  
(คลองอะตอน) บ้านเจรญิสุข  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

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

- - - - 750,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ฝายกั้นน้ำ  
ความยาว 15 
ม. ได้มาตรฐาน 

ประชาชนจำนวน  
159 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น 
ทดคึกฤทธ์ิ บ้านเจริญสุข  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

จำนวน 1 
แห่ง 

- - - - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง
ท่ีมาตรฐาน 

ประชาชนจำนวน  
165 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างรางผันน้ำ  
บ้านเจรญิสุข หมู่ที่ 6   
(จากบ้านโคกกราด - แก้มลิง 
บ้านเจรญิสุข) 

เพื่อผันน้ำเข้า
แหล่งน้ำอุปโภค 
บริโภค 

กว้าง 70 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ลึก 1.5 ม. 

- - - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -รางระบายน้ำ 
ความยาว
2,000 ม.       
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนดินโดย
การลงลูกรังเพื่อลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร บ้านเจรญิสุข 
หมู่ 6 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

- ถนนดิน 
จำนวน 1 แห่ง 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไพล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 500 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านโคกไพล  
หมู่ที่  7 (คลองตะแคง-ถนน
ลูกรัง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 600 ม. 
หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 600 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านโคกไพล ภายในหมูบ่้าน
หมู่ 7   
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,200  ม.
หนาเฉลี่ย 1ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ   

- - - 
 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

- - ถนนความ
ยาว1,200 ม.ท่ี
ได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7  

เพื่อผันน้ำเข้า
แหล่งน้ำอุปโภค 
บริโภค 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 
ม. 

- - - 
 

- 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

-รางระบายน้ำ 
ความยาว  
2,000 ม.  
ท่ีได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กตัว  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7  

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 430  ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 
ม. 

- - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- 
 

- -รางระบายน้ำ 
ความยาว  
430 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโคกไพล      
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 135 ม.
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 135 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา คม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คลองพัฒนาท่ีดิน หมู่บ้าน     
โคกไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

จำนวน 1 จุด - - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-วางท่อระบาย
น้ำ 1 จุด 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางหมู่บ้านโคกไพล   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่าง  ๆของหมู่บ้าน 

จำนวน 1 หลัง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ศาลากลา
หมู่บ้าน 
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานท่ี 
ท่ีสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่าง  ๆ

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนตผ์สมยางพารา บ้านโคก
ไพล หมู่ที่ 7 (จากถนนทาง
หลวงสาย 2486 ถึงถนน 4023 
บ้านโคกไพล 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง 

ระยะทางยาว 
850 ม. 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
700,000 

(อบต.ทัพราช) 

จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
ไพล หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100 ม.   
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 
 

 
- 
 

200,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

-ถนน 200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 
 
 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

จำนวน 1 แห่ง - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- -ถนนดินที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 110 ม. 
หนา0.15ม. 

- - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความ
ยาว 110 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เข้าสระประปา บ้านโคกกราด 
หมู่ที่ 8 

เพื่อผันน้ำเข้า
แหล่งน้ำอุปโภค 
บริโภค 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 500  ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 
ม. 

- - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -รางระบายน้ำ 
ยาว 500 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้การคมนา 
คมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย  
0.15ม. 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 



   

51 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านเจริญสุข       
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 213 ม.
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
477,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 213 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา คม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการขุดลอกคลองแผง 
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำการ 
เกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 

กว้าง 12.00 ม.
ยา2,000 ม.ลึก
เฉลี่ย 4 ม. 
 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -คลองแผง ความ
ยาว 2,000 ม. 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

68 โครงการขยายสระประปา
หมู่บ้าน บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   
 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประปาบาดาล 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน 
จำนวน  1,077 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ 
โดยสาร บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 1 หลัง - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-  -ศาลาพัก
ผู้โดยสาร ม.8 
จำนวน 1 หลัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาน
เอนกประสงค์ บ้านโคกกราด  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ลาน
เอนกประสงค์ 
1 แห่ง   

หมู่บ้านมี
สถานท่ี ท่ี
สะดวกในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตร บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 3 แห่ง - - - 
 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- -ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 050 ม.
ยาว 150 ม. 
ลึกเฉลี่ย0.30 ม. 

- - 410,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -รางระบายนำ้ 
ความยาว 150 
ม. ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



   

52 
 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น
ห้วยยาง บ้านหนองผักแว่น    
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

-ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  165 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เสรมิเหล็ก บ้านหนองผักแว่น  
หมู่ที่ 9  

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม.
ยาว  500 ม. 
ลึกเฉลี่ย0.40 
ม. 

- - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- -รางระบายน้ำ 
ความยาว 500 
ม. ที่ได้
มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนลำเลียง
พืชผลทางการเกษตรโดยการ
ลงลูกรัง บ้านหนองผักแว่น 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 
 

 
- 

-ถนน จำนวน 
1 แห่ง ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

- ถนนความ
ยาว 400 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านทดวงศส์มบรูณ์  
หมู่ที่  10 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 500 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. 

 
- 

 
- 

 
250,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-รางระบายน้ำ 
ความยาว 500 
ม. ที่ได้
มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 



   

53 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านทดวงศ์สมบรูณ์ หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการวางท่อน้ำประปารอบ
หมู่บ้าน บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให้
สามารถมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

 
- 

-วางท่อ
น้ำประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน 229 
ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 202 ม. 
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
450,000 

(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความ
ยาว 202 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียง
พืชผลทางการเกษตร บ้าน 
ทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

-ถนน จำนวน 
1 แห่ง ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตรมากขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้าน    
ทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

- ถนนลูกรัง 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านทดวงศ์สมบรูณ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 3 
แห่ง 

 
- 

 
- 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

 
- 

 
- 

-ถนนดิน
จำนวน3 แห่ง
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
(ห้วยคลองยาง) บ้านเนินขาม 
หมู่ที่ 11 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
ที่เพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง 
 

- - 
 
 

- 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- -ฝาย จำนวน 
1 ฝาย  

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค 
บริโภค 
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านเนินขาม หมู่ที่ 
11  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม.  

 
- 

 
- 

 
403,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 180 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้านเนิน
ขาม หมู่ที่ 11  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 2,600  ม.

หนาเฉลี่ย 
0.15ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
600,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

- ถนนความ
ยาว 2,600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนนลำเลียง
พืชผลทางการเกษตร บ้านเนิน
ขาม หมู่ที่ 11  

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,700 ม. 
สูงเฉลี่ย 1.00 
ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 1,700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



   

55 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเนินขาม  
หมู่ที่ 11 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

ยาว 1,500 
เมตร 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-รางระบายน้ำ 
ความยาว 
1,500 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ี
น้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเนินขาม 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

จำนวน 1 
แห่ง 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ระบบประปา 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน 
จำนวน  230
ครัวเรือน 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรัง จากถนนลาดยาง
หน้าโรงเรียน - หนองคล้า 
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ถนนดิน ยาว 
500 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน  

ประชาชน 
จำนวน  230
ครัวเรือน 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

91 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(แก้ปัญหาภัยแล้ง) บ้านเนิน
ขาม หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค  
 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
300,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-บาดาล 
จำนวน 1 แห่ง 
ที่ได้คณุภาพ 

ประชาชน 
จำนวน 230 
ครัวเรือน 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11  

เพื่อให้คมนาคม
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินขาม 
หมู่ที่ 11 

เพื่อมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 
ตลอดทั้งป ี

จำนวน 3 
แห่ง 

 
- 

 
- 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 
 

 
- 

-บ่อบาดาล 
จำนวน 3 บ่อ 

ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านคลองยาง  
หมู่ 12 

เพื่อให้คมนาคม
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร        
บ้านคลองยางหมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

-ถนนดิน ยาว 
500 ม. ที่ได้
มาตรฐาน  

ประชาชน 
จำนวน  367
ครัวเรือน 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

96 โครงการวางท่อระบายน้ำถนน
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12   

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

 ยาว 500 ม. 
 

 
- 

 
- 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ท่อระบายน้ำ 
ยาว 500 ม. ที่
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ี
น้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12  

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 1 ม. 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
- 

- ถนนความ
ยาว 1,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตรมากขึ้น 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงร่องระบาย
น้ำ บ้านคลองยางหมู่ที่ 12 
 จากบ้านนายทองใส กันแม้น 
– บ้านนายแพร้ว คำงาม 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ท่อระบายน้ำ 
ยาว 800 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ี
น้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านคลองยาง หมู่
ที่ 12  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 200 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ำล้น บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 
(วังรีน้อย) 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 

กว้าง5.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมขยายเขต  บ้าน
คลองยาง หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 
 

ยาว 
450 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ประปา มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
แบบมีฝา เปดิ-ปิด บ้านคลอง
ยาง หมู่ที่ 12 
 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

ท่อระบายน้ำ 
กว้าง 0.30 ม.
ยาว 170 ม. 

- - 294,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ท่อระบายน้ำ 
ยาว 170 ม. ที่
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตร บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก
รวดเร็ว 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ปรับปรุงถนน
ลำเลียงฯ 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

104 โครงการซ่อมแซมประตรูะบาย
น้ำ อุดรอยรั่วผนังกั้นน้ำ บ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ประปา มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือน 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งท่องเที่ยวละลุ บ้านคลอง
ยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ศูนย์
ท่องเที่ยว 
จำนวน 1 แห่ง 

หมู่บ้านมี
สถานท่ี ที่
สะดวกในการ
จัดกิจกรรมตา่ง  

กองช่าง 

106 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 5 แห่ง - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -ถนนดิน
จำนวน 5 แห่ง
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ท่ี 13  
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 

 
- 
 
 
 

-ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา 
คมท่ีสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านทุ่งทะเล      
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความ
ยาว 500 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา- 
คมท่ีสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งทะเล 
หมู่ที่ 13   

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ท่อระบายน้ำ 
ยาว 400 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 
 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่  13 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.15ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

- ถนนความ
ยาว 1,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างรางท่อระบาย
น้ำ บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 
(จากบ้านนางอารีวรรณ      
เสนาวัง - สามแยกหนองปรือ)  

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง0.50 ม.  
ยาว 200 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 

ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ท่อระบายน้ำ 
ยาว 200 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม บ้านทุ่งทะเล      
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 
หลัง 

- - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ศาลา
ประชาคม  
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมี
สถานท่ี ท่ี
สะดวกในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านไพลงาม หมู่ที่  14 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 1 ม. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - - ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านไพลงาม              
หมู่ที่ 14  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- -ถนนความ
ยาว 200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 350 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- รางระบายน้ำ              
ยาว 350 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

116 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้านไพล
งาม หมู่ที่ 14 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10
ม. 

- - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ถนนความ
ยาว 2,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

117 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่บา้นไพลงาม  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 
หลัง 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ศาลา
ประชาคม  
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานท่ี 
ท่ีสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่าง  ๆ
 

กองช่าง 

118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน บ้านไพร
งาม หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ประปา  
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน จำนวน 
150 ครัวเรือน 
ได้รับผลประโยชน์ 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านไพรงาม     
หมู่ที่ 14 

เพื่อใช้ในการ
ลำเอียงน้ำเพ่ือ
การทำการเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ระบบกระจาย
น้ำ จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

120 โครงการขุดลอกสระน้ำประปา 
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15  

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 
 

จำนวน 1 แห่ง 
 

- - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 -สระน้ำประปา 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเขาวงศ์         
หมู่ที่  15 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 1,000. 
ม. ลึกเฉลี่ย 
0.30 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

600,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-รางระบายน้ำ 
ยาว 1,000 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 147 ม.
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
329,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 
 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 147 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านเขาวงศ์         
หมู่ที่ 15 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 350  ม.
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความ
ยาว 350 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่  15 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.15ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

125 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(แก้ปัญหาภัยแล้ง) บ้านเขา
วงศ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค  
 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,000 

(อบต.ทัพราช 

-บาดาล 
จำนวน 1 แห่ง 
ที่ได้คณุภาพ 

ประชาชน 
จำนวน 172
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

126 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 3 
แห่ง 

- - 450,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - -ถนนดิน
จำนวน 3 แห่ง
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน    
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 500,00 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 1,500 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

128 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 16  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- ถนนความ
ยาว 2,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

129 โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านหนองกก 
หมู่ 16 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จำนวน 1     
หลัง 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

- ศาลา
เอนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมี
สถานท่ี สะดวก
ในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
กั้นแนวเขตหนองไผล่้อม บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 16 

เพื่อป้องกันแนว
เขต  

จำนวน 14 ไร่ - - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-รั้วลวดหนาม พื้นท่ีมีแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านหนองกก      
หมู่ที่ 16 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง4.00 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - 396,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ถนนความ
ยาว 100 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพรอนันต ์
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง4.00 ม. 
ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 70 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการติดตั้งและขยายเขต
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน
ไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีแสง
สว่างภายใน
หมู่บ้านและลด
ปัญหาสังคม 

จำนวน 1 แห่ง  - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-มีไฟฟ้าแสง
สว่าง จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
แสงสว่าง 172 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

134 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้าน
ไพรอนันต์ หมู่ที่  17  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,250 ม. 

หนาเฉลี่ย 
0.15ม. 

 - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 1,250 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง .00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 

 - 448,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ถนนความ
ยาว 200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

136 โครงการขุดลอกคลอง จาก
เขตบ้านทด - เขาทะลาย         
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค 
ตลอดป ี

ปากกวา้ง 8 ม.
ก้นกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,160 ม.
ลึก 2.00 ม.  

 - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-คลอง 
ยาว 1,160 ม.
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  675 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนนลำเลียง
พืชผลทางการเกษตรจากนา 
นายคำพันธ์ รุ่งไธสงค์ -        
นานายวุธ จันธจร บ้านไพร
อนันต์ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง   
- 

 
- 

 
- 
 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ถนนมีความ
กว้าง 950 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

138 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จำนวน 2 แห่ง  
- 

 
- 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

 
- 

 
- 

-ถนนดิน
จำนวน 2 แห่ง
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในตำบลทัพราช 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 1-17  
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 2,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน (โซนเหนือ) หมู่ที่ 
1,2,3,5,13,16 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 6 
หมู่บ้าน 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -จำนวน 6 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน (โซนกลาง) หมู่ที่ 
4,6,7,8,14 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 5 
หมู่บ้าน 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -จำนวน 5
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน  (โซนใน) หมู่ที่ 
9,10,11,12,15,17 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 6 
หมู่บ้าน 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -จำนวน 6
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 142  โครงการ - - 17,694,000 24,100,000 20,100,000 - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเกษตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลติทางการเกษตร บ้าน
หนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

  - ลานตาก
ผลผลติ 

ได้ลานตาก
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการปรับเกลี่ยหน้าดินเพื่อ
เป็นลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

จำนวน 5 ไร ่ - -  1,000,000 
(อบต./อบจ. 

กรมส่งเสริม ฯ) 

 - ลานตาก
ผลผลติ 
จำนวน 5 ไร ่

ประชาชนมีลาน
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรูต้ำบลทัพราช พร้อมป้าย
ทางเข้าบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จำนวน 1 แห่ง - -   1,000,000 
(อบต./อบจ. 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-ศูนย์เรียนรู้ 
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมี
สถานท่ี ท่ี
สะดวกในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้
การเกษตรบ้านโคกไพล  
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหศู้นย์การ
เรียนรูม้ีสภาพที่
คงทนถาวร 

จำนวน 1 หลัง - - 1,000,000 
(อบต./อบจ. 

กรมส่งเสริม ฯ) 

  -ศูนย์เรียนรู้ 
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมี
สถานท่ี ท่ี
สะดวกในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างลานรับซื้อ
ผลผลติทางการเกษตร       
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าว
ตรงกับความ
ต้องการของ
ท้องตลาด 

จำนวน 1 แห่ง - - 800,000 
(อบต.ทัพราช) 

  - ลานตาก
ผลผลติ 

ได้ลานตาก
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เลี้ยงสตัว์ บ้านไพลงาม หมู่ที่ 
14 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 หลัง - -  200,000 
(อบต.ทัพราช) 

 -โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์  
จำนวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
โรงเรือนไว้
สำหรับเลี้ยงสุกร 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงตลาดนดั
ชุมชุนบ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงตลาด
นัดให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จำนวน 1 แห่ง - -   1,000,000 
อบต./อบจ. 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-ตลาดนดั
ชุมชน จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
ตลาดนดัชุมชน
ไว้จำหน่ายสินค้า 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - -   2,800,000 1,200,000 2,000,000 - - - 
                  

 2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ที่
สาธารณะในหมู่บา้น บ้าน
หนองติม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีพื้นท่ีป่า
เพิ่มมากข้ึน 

จำนวน 1 แห่ง - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ไม้ยืนต้น 
จำนวน 1,000 
ต้น 

ชุมชนอนุรักษ์ป่า
ไม้มากข้ึน 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

2 โครงการวสิาหกิจชุมชนกลุม่
เลี้ยงแพะ บ้านหนองปรือ     
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ราษฎรมีอาชีพ
และมรีายได ้

กอง
สวัสดิการ

และสังคม ฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงสุกร บ้านโคกไพล     
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ 

จำนวน 1 แห่ง - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

200,000 
(อบต.ทัพราช) 

200,000 
(อบต.ทัพราช) 

ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ราษฎรมีอาชีพ
และมรีายได ้

สำนักงาน
ปลัดฯ 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้าน
โคกไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกดิรายได้ใน
การครองชีพ 

จำนวน 1 แห่ง - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ราษฎรมีอาชีพ
และมรีายได ้

สำนักงาน
ปลัดฯ 

5 โครงการซื้อเมลด็พันธ์ุข้าว
หอมมะลิ 105  

เพื่อให้ได้พันธ์ุข้าว
ตรงกับความ
ต้องการของ
ท้องตลาด 

หมู่ 1- 17 - - - 3,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ได้รับเมลด็
พันธุ์ข้าวท่ีมี

คุณภาพ 

ได้พันธ์ุข้าวตรง
กับความต้องการ
ของท้องตลาด 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

6 โครงการจดัซื้อไก่พันธุ์
พื้นบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

หมู่ 1- 17 - - - 800,000 
(อบต.ทัพราช) 

- หมู่ 1- 17 ประชาชนใน
พื้นที่ได้ประกอบ
อาชีพเสริม 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลทัพราช       
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

หมู่ 3 - - -- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

หมู่ 1- 17 ประชาชนใน
พื้นที่ได้ประกอบ
อาชีพเสริม 

สำนักงาน
ปลัด 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ    
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
โรงงาน บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเย็บจักร
อุตสาหกรรม 

จำนวน 10 ชุด - - 250,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - จักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม 
จำวน 10 ชุด 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
การส่งเสริม 

สำนักงาน
ปลัด ฯ 

10 โครงการวสิาหกิจชุมชนกลุม่
เลี้ยงแพะ บ้านคลองยาง     
หมู่ที่ 12 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกดิรายได้ใน
การครองชีพ 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ราษฎรมีอาชีพ
และมรีายได ้

กอง
สวัสดิการ

และสังคม ฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ      
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

จำนวน 140 
ครัวเรือน 

- - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ประชาชน 
140 ครัวเรือน 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
อาชีพ 
 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม  

12 โครงการจดัซื้อรถไถพร้อม
เครื่องอัดฝางข้าว บ้านไพลงาม 
หมู่ที่ 14 

เพื่อมีเครื่องใช้ทาง
การเกษตร 

จำนวน 1 คัน - - - - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- รถไถพร้อม
เครื่องอัดฝาง 
จำนวน 1 คัน 

มีรถไถพร้อม
เครื่องอัดฝางใช้ใน
การทำการเกษตร 
 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม  

13 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
และดำเนินรอยตาม
พระราชดำริ 

หมู่ 1 - 17 - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ประชาขน
ร่วมรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก
อัน 

ดินได้รับความ
สมบูรณ์ และการ
พังทลายลด
น้อยลง 
 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม  

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล 
ทัพราช หมู่ที่ 1 - 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประ -
กอบอาชีพต่าง ๆ 

ประชาชน 
ในพื้นท่ีตำบล
ทัพราช 
จำนวน 
15,176 คน 

- - - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- - ประชาชน ท้ัง 
15,176 คน มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม  

15 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหนองติม  

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชน
บ้านหนอง    
ติมจำนวน 
300 คน 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ประชาชน ท้ัง 
300 คน มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม  

16 โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรปู
อาหารบ้านหนองปรือ 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกดิรายได้ใน
การครองชีพ 

จำนวน 1 
แห่ง 

- 
 

- 
 

- 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ประชาชน ท้ัง 
300 คน มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการเพาะพันธ์ุเห็ดบา้น
เจริญสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ 

จำนวน 1 แห่ง - 
 

- 
 

- 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ประชาชน ท้ัง 
300 คน มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพเลีย้ง
ไก่บ้านหนองผักแว่น 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ 

จำนวน 1 แห่ง - 
 

- 
 

- 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ประชาชน ท้ัง 
300 คน มี

ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

รวม 18  โครงการ - - - - 1,050,000 6,500,000 2,400,000 - - - 
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2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้นำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

หมู่ 1 - 17 - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนได้นำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง
ไปใช้ชีวิต  
ประจำวัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี  
วิถีพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
ตำบลทัพราช 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน
ในเขตพื้นท่ี
เขตตำบล
ทัพราช 

- - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชน
ในเขตพื้นท่ี
เขตตำบล
ทัพราช 
จำนวน 300 
คน 

สนับสนุนให้เกดิ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
และพัฒนาให้มี
คุณภาพไปสูต่ลาด
ภายนอก 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

3 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ    
อันเนื่องจากพระราชดำร ิ

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
และดำเนินรอย
ตามพระราชดำร ิ

หมู่ 1 - 17 - - - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ประชาขน
ร่วมรณรงค์
ปลูกหญ้า
แฝกอัน 

ดินไดร้ับความ
สมบูรณ์ และการ
พังทลายลดน้อยลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ประชาชน
ได้นำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

หมู่ 1-17 - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนได้นำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

รวม 4  โครงการ - - - - 600,000 500,000 100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต   

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า   

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโดยการนำ
สุนัขรับการฉดีวัคซีน 

หมู่ที่ 1-17 - - 120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

ประชาชนมีความรู้ใน
การปอ้งกันโดยการ
นำสุนัขรับการฉีด
วัคซีน 100 % 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

2. โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้และหลักการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได ้

หมู่ที่ 1-17 - - 340,000 
(อบต.ทัพราช) 

340,000 
(อบต.ทัพราช) 

340,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

ประชาชนมีความรู้
และหลักการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

รวม 2  โครงการ - - - - 460,000 460,000 460,000 - - - 
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 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์    

เพื่อปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร  
ไป- มา 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน  
ตำบลทัพราช 

เพื่อปอ้งกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

ตำบล 
ทัพราช 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชน 
ตำบลทัพราช 

สามารถป้องกัน
และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของ
ประชาชนได้ 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

3 โครงการฝึกทบทวนอาสา
และป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อฝกึซ้อมและป้องกัน
บรรเทาสาธารภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ อปพร. 

ตำบล 
ทัพราช 

- - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -อปพร. ตำบล
ทัพราช 

ฝึกซ้อมและ
ป้องกันบรรเทา
สาธารภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ อปพร. 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 3  โครงการ - - - - 150,000 200,000 100,000 - - - 
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3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
กองการศึกษา ฯ 

เพื่อพัฒนาทกัษะและ
ความรู้บุคลากร     
กองการศึกษา 

บุคลากรกอง
การศึกษา 

- - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - บุคลากร
ทางการศึกษา
พัฒนาศักยภาพ 

ครูผูดู้แลเดก็ทุก
คนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 โครงการหนูน้อยรักการ
อ่าน 
 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนสิัย 
รักการอ่าน 

นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

- - 40,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

นักเรียนเกดินิสยั
รักการอ่าน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจ้างนักเรียน
ทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
 
 

เพื่อให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในช่วงปิด
ภาคเรยีน 
 

นักเรียนท่ีมี
ภูมิลำเนาในเขต
ตำบลทัพราช 

- - - - 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาค
เรียน 

นักเรียนมรีายได้
ในช่วงปิดภาค
เรียนและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 โครงการจดัทำสื่อการสอน
ระดับปฐมวัย 

เพื่อเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจในเนื้อหา
สาระต่อกิจกรรม
การเรยีนการสอนได้
ดีขึ้น 

ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบล
ทัพราช จำนวน 
20 คน 

- - 40,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -สื่อการสอน
สำหรับเด็กเล็ก 

ครู ศพด. มี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรูร้ะดับปฐมวัย 

เพื่อให้นักเรียนได้
แสวงหาความรูไ้ด้
ด้วยตัวของนักเรียน
เอง 
 

เด็กเล็ก ศพด.
ในขตพื้นที ่

- - - - 60,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียน 
ศพด.บ้าน
หนองผักแว่น 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณต์รง 
จากการได้ทัศน
ศึกษานอก
สถานที ่

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า     
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการประกวด
ห้องเรียน 

เพื่อให้ครูและ
นักเรียนดำเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวด 
ล้อมของห้องเรียน
โดยใช้หลัก 5 ส. 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - 60,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ห้องเรียน
สะอาด มี
บรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรยีนรู ้

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสรมิพัฒนา
จิตใจ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

7 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

เพื่อฝึกให้นักเรียนมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - - - - -นักเรียน
สามารถเล่น
กีฬาได้อย่าง
น้อยคนละ  
1 อย่าง 

นักเรียนทุกคนมี
สมรรถทาง
ร่างกายตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 โครงการหนูน้อยรัก
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักและใส่ใจ
สุขภาพ 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - - 10,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -นักเรียนรัก
และใส่ใจ
สุขภาพ 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

9 โครงการชีวิตสด จิตใจเบิก
บาน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 

ศูนย์ 

- - 10,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นทั้งด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

10 โครงการหนูน้อยพลเมืองด ี เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีจติใจที่ดี
ยิ่งข้ึน 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 

ศูนย์ 

- - - - 10,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียนมี
จิตใจที่ดียิ่งข้ึน 

นักเรียนมีนิสัยที่
ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการหนูน้อยนักยอด
นักคิด 

เพื่อพัฒนาทกัษะและ
ความรู้บุคลากร     
กองการศึกษา 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - 10,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -เพื่อพัฒนา
ทักษะและ
ความรู้บุคลากร     
กองการศึกษา 

ครูผูดู้แลเดก็
ทุกคน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมใน
การจดั
กระบวนการ
เรียนรู ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

12 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย 

เพื่อพัฒนาทกัษะและ
ความรู้บุคลากร     
กองการศึกษา 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - - 10,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -เพื่อพัฒนา
ทักษะและ
ความรู้บุคลากร     
กองการศึกษา 

ครูผูดู้แลเดก็
ทุกคน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมใน
การจดั
กระบวนการ
เรียนรู ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

13 โครงการเฝ้าระวังโรคมือ
เท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ัก
ป้องกันและห่างไกล
จากโรค 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - - - 27,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียนรู้จัก
ป้องกันและ
ห่างไกลจากโรค 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

14 โครงการหนูน้อยมือสะอาด เพื่อให้นักเรียนรูจ้ัก
ป้องกันและห่างไกล
จากโรค 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน 6 
ศูนย์ 

- - 10,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนรู้จัก
ป้องกันและ
ห่างไกลจากโรค 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

15 โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษามี
สุขภาพชีวิตที่ด ี

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-บุคลากรทาง 
การศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่   
ดีขึ้น 

บุคลากรทาง 
การศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 อาหารเสริม (นม)  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(250 คนๆละ 7.82 บาท 
260 วัน) 
 
 
2.โรงเรียน (1,550 คนๆละ 
7.82 บาท 260 วัน) 
 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีมี
คุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบล    

ทัพราช จำนวน 
6 ศูนย์ 

 
โรงเรียนในเขต

พื้นที่ตำบล      
ทัพราช จำนวน  
6 แห่ง 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

568,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

3,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

568,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

3,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

568,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

3,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

-นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอ 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ที่มี
คุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

17 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

ศพด.ในเขตพื้นที่
ตำบลทพัราช 
จำนวน 6 ศูนย์ 

- - 5,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

5,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

5,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียน ศพด.
ในเขตพื้นทีต่ำบล 
ทัพราช 

นักเรียน ศพด. 
ไดร้ับการ
พัฒนาครบทั้งสี่
ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รวม 17 โครงการ - - 8,938,000 8,988,000 9,115,000 - - - 
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 3.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานประจำ
หมู่บ้าน   

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข 

หมู่ 1-17 - - 255,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบล 
ทัพราช 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ดีขึ้น 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 โครงการป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข 

หมู่ 1-17 - - - - 250,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบล 
ทัพราช 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ดีขึ้น 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

3. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด   
covid 19 

เพื่อป้องกันการและ
ควบคุมเชื้อโรค covid 
19 

หมู่ 1-17 - - - 3,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบล 
ทัพราช 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ดีขึ้น 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 3  โครงการ - - - - 255,000 3,000,000 250,000 -- - - 
 

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                  งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์  
 

เพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอายุ และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ผู้สูงอายุ และผู้นำ
ชุมชนในตำบล
ทัพราช จำนวน 
2,800 คน 

- - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ผู้สูงอายุ และ
ผู้นำชุมชนใน
ตำบลทัพราช 
จำนวน  
2,800 คน 

ผู้สูงอายุมีขวัญ
และกำลังใจก่อ
เกิดความรัก 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี เนื่องในวันตรี
สากล 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
องค์กรสตรี 
 

สมาชิกองค์กร
สตรีในเขตตำบล
ทัพราช จำนวน  
1,410 คน 

- - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -  - องค์กรสตรี 
จำนวน 1,410 
คน 

องค์กรสตรีมี
ความเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ 

จำนวน 17 คน - - 122,400 
(อบต.ทัพราช) 

122,400 
(อบต.ทัพราช) 

122,400 
(อบต.ทัพราช) 

-อาสาสมัคร
ดูแลฯ 17 คน 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ยากไร้ ได้รับ
การดูแล 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท ้
องค์ราชัน                    
                                                                                                   

เพื่อให้ผู้ยากจน
ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

หมู่ 1 - 17 
จำนวน 3 หลัง 

- - 450,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -บ้านเทิดไท้ 
จำนวน 3 หลัง 

ประชาชนผู้ยากไร้
มีท่ีอยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และส่งเสรมิอาชีพตำบล      
ทัพราช 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ มีท่ีอยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
หมู่ 1-17 

- - 800,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

ประชาชนผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ตำบลทัพ
ราช มีอาชีพของ
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

6 โครงการบ้านท้องถิ่น ประชา
รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชิน ี

เพื่อให้ผู้ยากจน
ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

หมู่ 1 – 17 
จำนวน 3 หลัง 

- - - - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

-บ้านเทิดไท้ 
จำนวน 3 หลัง 

ประชาชนผู้ยากไร้
มีท่ีอยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

7 โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผูย้ากไร้เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี 

เพื่อให้ผู้ยากจน
ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

หมู่ 1 – 17 
จำนวน 3 หลัง 

- - - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -บ้าน  จำนวน 
3 หลัง 

ประชาชนผู้ยากไร้
มีท่ีอยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ 

2,317 ราย - - 16,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

17,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

18,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ผู้สูงอายุ 
จำนวน 2,317 
ราย 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การจัด
สวัสดิการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

9 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
คนพิการ 

639 ราย - - 6,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

6,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

6,200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-คนพิการ 
จำนวน 639
ราย 

คนพิการไดร้ับ
การสงเคราะห ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์ 

38 ราย - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ผู้ป่วยเอดส์ 
จำนวน 38 ราย 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ         
ผู้พิการ และผู้ยากไรต้ำบล
ทัพราช 

เพื่อดูแล สร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูย้ากไร้ ใน
เขตพื้นท่ีตำบล
ทัพราช 

- - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้
ยากไร้ ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูย้ากไร้
ได้รับการดูแล  

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

12 โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
รักชาต ิ

หมู่ 1-17 - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -หมู่ 1-17 ประชาชนตำบล
ทัพราชมีความ
รักชาติมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

13 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
ได้รับการ
ช่วยเหลือมีชีวิตอยู่
ได้ตามปกต ิ

ประชาชนใน
ตำบลทัพราช 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -หมู่ 1-17 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

14 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสันทนาการและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุใน
ตำบลทัพราช 

- - - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ผู้สูงอายุ    
หมู่ 1-17 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

15 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรีและทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อสร้างโอกาสให้
กลุ่มสตรไีด้เรียนรู้
และนำความรูไ้ป
พัฒนาท้องถิ่นได้ 

กลุ่มสตรีใน
ตำบลทัพราช 

- - - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-กลุ่มสตรี    
หมู่ 1-17 

กลุ่มสตรมีีการ
นำความรู้มา
พัฒนาตำบล 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ ผลติภณัฑ์ชุมชน
ตำบลทัพราช 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

กลุ่มอาชีพใน
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช 
 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -กลุ่มอาชีพ   
หมู่ 1-17 

เพื่อส่งเสริมการ
สร้างรายได้
ให้กับคนใน
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อให้ชุมชนได้รับ
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลทัพ
ราช 

- - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
หมู่ 1-17 

ชุมชนในตำบลทัพ
ราชได้รับการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

18 โครงการสตรีจิตอาสารักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

กลุ่มสตรีในตำบล
ทัพราช 

- - - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-กลุ่มสตรี     
หมู่ 1-17 

กลุ่มสตรีอนุรักษ์
ธรรมชาติในตำบล
ทัพราช 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

19 โครงการช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย 
โอกาสและครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อย/ตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้ด้อย โอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ผู้ด้อยโอกาสใน
ตำบลทัพราช 

- - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ผู้ด้อยโอกาส  
หมู่ 1-17 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

20 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความรู ้

หมู่ 1-17 - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -หมู่ 1-17 ประชาชนตำบลทัพ
ราชมีความรู้มาก
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

21 โครงการจดัหารถเข็นและสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อถวาย
เป็นราชกุศล 

เพื่อบริการให้
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารได้รับ
ความสะดวก 

หมู่ 1-17 - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -หมู่ 1-17 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
ได้รับความสะดวก 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

22 โครงการจดัตั้งชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่อบต. 
มีบุคลากรที่มี
ความสามารถได ้
อย่างประสิทธภิาพ 

นักเรียนจิตอาสา 
จำนวน 85 คน 

- -  300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 -กลุ่มจิตอาสา
จำนวน 85 คน 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ 

สำนักปลัด 

รวม 22 โครงการ - - - - 24,502,400 25,122,400 26,222,400 - - - 

แบบ ผ. 02 
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 3.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น พร้อมเครื่องเล่น 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช จำนวน 
 6 ศูนย์ 

- - 2,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - -สนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่อง
เล่นจำนวน 6 
ศูนย์ 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างโดมพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม  
มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัย 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช จำนวน 
6 ศูนย์ 

- - - 
 

1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 6 
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สวยงาม และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช จำนวน 
6 ศูนย์ 

- - - 1,800,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- -รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จำนวน  
6 ศูนย์ 

เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีอาคารไว้
สำหรับการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช จำนวน 
6 ศูนย์ 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ปรับปรุง
อาคาร ศพด. 
จำนวน 1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อมสีถานท่ีไว้
สำหรับการเรียน
การสอน 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช จำนวน 
6 ศูนย์ 

- - - - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
ศพด.ในพื้นที่
ต.ทัพราช 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีการเรียน
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมโีรง
อาหารไว้
รับประทานอาหาร 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-โรงอาหาร
จำนวน 1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมี
โรงอาหารไว้
รับประทาน
อาหาร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
ความเป็นสดัเป็น
ส่วน 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

- - - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ร่องน้ำ  
จำนวน 6 แห่ง 

ศพด.มีร่องน้ำท่ี
เป็นสัดเป็นส่วน 
ไม่มีน้ำกดัเซาะ
ลงใต้พ้ืนอาคาร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนเดินทาง
ด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

 
- 

 
- 

 
500,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ถนนคอนกรีต 
จำนวน 1 เส้น 

ศพด. มีมีถนนที่
ปลอดภัยให้กับ
เด็ก 
 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้มีอาคารไว้
สำหรับการเรียน
การสอน 

ศพด.บ้านเจริญ
สุข ,ศพด.บ้าน
โคกไพล  
 

- -  2,000,000
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

 -อาคารเรียน 
จำนวน 3 หลัง 

เด็กนักเรยีนมี
อาคารเรยีนที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงสนามหญ้า
เทียมฟุตซอลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                     

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

ศพด. ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สนามกีฬา 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน     
6 ศูนย์ 
 

- - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -เตาเผาขยะ 
จำนวน 6 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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ที ่

โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                   งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้ปกครอง  

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับผู้ปกครอง
นั่งรอรับ-ส่งบุตร
หลาน 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน     
6 ศูนย์ 
 

- - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ศาลาพัก
ผู้ปกครอง 
จำนวน 6 แห่ง 

ผู้ปกครองมีที่นั่ง
พักผ่อนขณะรอ
รับ-ส่งบุตรหลาน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

13 โครงการก่อสร้างสระว่ายนำ้
สำหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็กมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายเสริม
พัฒนาการและ
เพื่อลดปัญหาเด็ก
จมน้ำ 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน     
6 ศูนย์ 
 

- - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -สระว่ายน้ำ 
จำนวน 6 แห่ง 

เด็กรู้จักวิธีการ
ว่ายน้ำและลด
ปัญหาเด็กจมน้ำ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีน้ำใช้
อุปโภคเพียงพอแก่
เด็กเล็กตลอดทั้งปี 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน     
6 ศูนย์ 

 

- - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ขุดเจาะบ่อ
บาดาล จำนวน 
6 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างรอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ และ
ความปลอดภัย 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ตำบลทัพ
ราช จำนวน     
6 ศูนย์ 
 

- - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -อาคารได้รับ
ติดตั้งไฟฟ้าทั้ง 
6 ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างสถานท่ีออก
กำลังกายรอบสระน้ำทุ่งทะเล 
บ้านตะลมุพุก  หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
1,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

 
- 

 
- 

-ลานกีฬา 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ หนองทุ่งทะเล 
หมู่ที่ 2 

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะอาดและสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

-ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม  
ร่มรื่น 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น  

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์เรียนรู้ตำบลทัพราช 
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะอาดและสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
400,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม  
ร่มรื่น 
 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น  

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงสนาม     
ฟุตซอล บ้านหนองผักแว่น          
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-สนามกีฬา 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้าน
ใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5  

เพื่อประชาสมั -พันธ์ 
ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง 
 

หมู่ 1 - 17  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านเหนือ     
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง - - 1,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

- - -ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมอุปกรณ์ บ้านเหนือ    
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บน
สระน้ำแก้มลิง บ้านเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 
 

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะอาดและสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม  
ร่มรื่น 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น  

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างลานเดิน
ออกกำลังกายบนสระน้ำแก้ม
ลิงพร้อมเครื่องออกกำลังกาย 
บ้านเจรญิสุข หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 
 

จำนวน 1 แห่ง - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านโคกไพล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 1,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

-สนามกีฬา
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนว
เขตที่สาธารณะประโยชน์ป่า
ช้าระเบิกขาม บ้านโคกไพล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 

จำนวน  1  
แห่ง 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -รั้วกั้นแนวเขต
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ป่า
ช้าระเบิกขาม 
จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงลานกีฬา 
บ้านโคกกราด  หมู่ท่ี  8 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง - - 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ลานกีฬา 
จำนวน 1 แห่ง  

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

28 โครงการกั้นแนวเขตป่าชุมชน  
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 

จำนวน  1  
แห่ง 

- - - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-กั้นแนวเขตท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ 
จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง - - - 2,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

- -สนามกีฬา 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองคล้า บ้านหนองผักแว่น 

เพื่อเป็นสถานท่ีมี
ความสวยงาม 
เหมาะแก่การ
พักผ่อน 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สระหนอง
คล้า จำนวน    
1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชน
ตำบลทัพราช        
มีอุปกรณ์ในการ  
เล่นกีฬา 

หมู่ 1-17 - - - - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

 - หมู่ 1-17 ประชาชน 
ตำบลทัพราช   
มีอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

32 โครงการปรับภูมิทัศน์และเท
ลูกรังรอบสระหนองผือใหญ่  
บ้านทดวงศ์สมบรูณ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นสถานท่ีมี
ความสวยงาม 
เหมาะแก่การ
พักผ่อน 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สระหนองผือ
ใหญ่ จำนวน 
1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 
 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้านไพรอนันต์  
หมู่ที่ 17 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 
 

จำนวน 1 แห่ง - - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -สนามกีฬา 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลา
กลางหมู่บ้านทดวงศส์มบูรณ์ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อก้ันแนวเขต
สาธารณประโยชน์ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -รั้วกั้นแนวเขต
ที่สาธารณะ 
จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 

กองช่าง 

35 โครงการกั้นแนวเขตละลุ  
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 
 
 
 

เพื่อก้ันแนวเขต
สาธารณประโยชน์
สนใจเล่นกีฬา 

จำนวน 1 แห่ง - - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -แนวเขต
สาธารณะ 
จำนวน 1 แห่ง  

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในหมู่บ้านทุ่งทะเล       
หมู่ที 13 
 

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาด
และสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง - - 1,500,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - -ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม  
ร่มรื่น 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น  

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน บ้านไพลงาม 
หมู่ที่ 14 

เพื่อเป็นสถานท่ีมี
ความสวยงาม 
เหมาะแก่การ
พักผ่อน 
 

จำนวน 1 แห่ง - - 1,500,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - -ปรับภูมิทัศน์
จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 
 

กองช่าง 

38 โครงการล้อมรั้วภายในหมู่บ้าน 
ไพลงาม หมู่ที 14 
 
 

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด
และสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 1,200,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

-รั้วกั้นแนวเขต
ที่สาธารณะ 
จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 

กองช่าง 

39 โครงการล้อมรั้วรอบสระน้ำ 
ในโรงเรียน บ้านไพลอนันต์   
หมู่ที 17 
 
 

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด
และสวยงาม 

จำนวน 1 แห่ง - -  1,200,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- -รั้วกั้นแนวเขต
ที่สาธารณะ 
จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 

กองช่าง 

40 โครงการจดัตั้งวิทยุชุมชน 
ตำบลทัพราช 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -วิทยุชุมชน
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

41 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้านใหม่ไทยถาวร  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-หอกระจาย
ข่าว จำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้านเจรญิสุข  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-หอกระจาย
ข่าว จำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

43 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้านโคกกราด      
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-หอกระจาย
ข่าว จำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

44 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 
13 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

-หอกระจาย
ข่าวจำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

45 โครงการติดตั้งป้ายทางเข้า
หมู่บ้านโคกไพล หมู่ 7 
 
 
 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

บ้านโคกไพล 
หมู่ 7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,000 

(อบต.ทัพราช) 

-ป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

46 โครงการติดตั้งป้ายจำกัด
ความเร็ว, ป้ายบอกทางพร้อม
กระจกนูนตามแยก ต่าง ๆ 
บ้านทุ่งทะเล  หมู่13 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

บ้านทุ่งทะเล  
หมู่ 13 

 
- 

 
- 

 
100,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ป้ายจำกัด
ความเร็ว, ป้าย
บอกทางพร้อม
กระจกนูน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างโดมศูนย์กู้ชีพ
กู้ภัย (หนองผักแว่น) พร้อม
ปรับปรุงห้องสุขา 

เพื่อให้มีศูนย์กู้ชีพ
กู้ภัยที่ไดม้าตรฐาน 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,000 

(อบต.ทัพราช) 

-โดมศูนย์กู้ชีพ 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 47  โครงการ - - - - 11,250,000 12,600,000 9,200,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงต้านภัยยาเสพตดิตำบล
ทัพราช  

เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงในเขต
ตำบลทัพราช 
จำนวน100 คน 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -เยาวชนจำนวน  
100 คน 

เยาวชนสนใจเล่น
กีฬา ห่างไกลยา
เสพติดและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้น
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน
และเยาวชน ตำบลทัพราช 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเสพติด
ในเด็กนักเรียนและ
เยาวชน 

นักเรียน 
รร.บ้านหนอง
ผักแว่น และ
นักเรียน รร.
บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ 
จำนวน 26 คน 

- - - - 20,000 
(อบต.ทัพราช) 

-การระบาด
ของยาเสพติด     
ลดน้อยลง 
 

นักเรียนมีความรู้
และ
ความสามารถ
หลีกเลี่ยงจาก
ปัญหาเสพติด 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ  

สภ.ตาพระยา 

3 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
และเยาวชน 

เยาวชนตำบล
ทัพราช 

- - 100,000  
(อบต.ทัพราช) 

- - -การระบาด
ของยาเสพติด     
ลดน้อยลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เยาวชนต้านภัยยาเสพติดตำบล 
ทัพราช  
 

เพื่อให้ประชาชน
สนใจเล่นกีฬา และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน 
เยาวชน ในเขต
ตำบลทัพราช
และข้าราชการ 
ลูกจ้างพนักงาน
จ้าง ใน อบต.
ทัพราช 

- - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -จำนวน  
350 คน 

ประชาชน 
เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาและห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - - - 200,000 300,000 20,000 - - - 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
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3.8  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต.ทัพราช 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในพ้ืนท่ี 

จำนวน 1 
แห่ง 

- - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

700,000 
(อบต.ทัพราช) 

700,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพมีการ
บริหารจัดการที่
ดีขึ้น 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 1  โครงการ - - - - 700,000 700,000 700,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง       
อารยธรรมโบราณ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและการกีฬา                                         
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                     งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงฌาปน
สถาน ในเขตพื้นท่ีตำบล 
ทัพราช 
 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การประกอบ  
ศาสนพิธ ี

หมู่ 1-17 - - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ฌาปนสถาน 
หมู่ 1-17 

มีสถานที่ใน
การ
ประกอบศาสน
พิธ ี

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงอนุสรณ์
สถานจารึก ร. 5   
 

เพื่อบูรณะอนุสรณ์
สถานจารึก ร. 5 

จำนวน 1 แห่ง - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -อนุสรณส์ถาน
จารึก ร. 5 

สถานจารึก ร.
5 ได้รับการ
บูรณะ 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - - - 1,000,000 200,000 - - - - 
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 4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

วัดและสำนัก
สงฆ์ในเขตพื้นที ่
ตำบลทัพราช 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล
ทัพราชและ
พื้นที่ใกล้เคียง  

ประชาชนให้
ความสำคัญ
เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

หมู่ 1-17 - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-หมู่ 1-17 สืบ
สานประเพณี
ไทย 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ตลอดไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการสืบสานประเพณี  
ตักบาตรเทโวโรหนะ  
ณ ปราสาทเขาโล้น 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ตำบลทัพราช 
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

- - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ตลอดไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 โครงการบันทึกประวัติ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นคนทัพราช  
 

เพือ่ประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบในรูปแบบ
หนังสือ 

หมู่ 1-17 - - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอด
ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สำนัก 
งานปลัด

ฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสืบสานประเพณ ี
แซนโฎนตา 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน 

ประชาชน
อำเภอตาพระยา 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สืบสาน
ประเพณีของ
อำเภอ 
ตาพระยา 

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของอำเภอตาพระ
ยาคงอยูส่ืบไป 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพื่อให้ประชาชน
ปฎิบัติพิธีการทาง
ศาสนาในวัน
สำคัญต่าง ๆ 

ประชาชนใน
ตำบลทัพราช 
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ประชาชนใน
ตำบลทัพราช  

 ประชาชน
ปฎิบัติพิธีการ
ทางศาสนาในวัน
สำคัญต่าง ๆ 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

7 โครงการวันไหว้คร ู เพื่อแสดงความ
เคารพต่อครู  
บาอาจารย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี 

- - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี 

ได้แสดงความ
เคารพต่อ          
ครูบาอาจารย ์
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เห็น
ความสำคญัของ
เด็กในอนาคต 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี 

ได้เล็งเห็น
ความสำคญัของ
เด็กซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 8  โครงการ - - - - 610,000 330,000 530,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิม่ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจ การบรหิารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว                                                                                                              
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                     งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
พลังงานตำบลทัพราช 

เพื่อส่งเสริมให้มี
การประหยัด
พลังงาน และ
อนุรักษ์พลังงาน
อย่างถูกวิธีและใช้
ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 
 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

- - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ศูนย์เรียนรู้
พลังงาน 

ประชาชนมีการ
ประ หยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
อย่างถูกวิธีใช้
ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณคา่ 

สำนัก 
งานปลัด 

ฯ 

2 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 
 

เพื่อให้มีพื้นท่ีป่า
เพิ่มมากข้ึน 
 

หมู่ 1-17 - - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

-การทำลาย
ป่าลดน้อยลง 

มีพื้นท่ีป่าไม้เพิม่
มากขึ้น 

สำนัก 
งาน 

ปลัด ฯ 
3 โครงการธนาคารต้นไม้บ้าน 

ในพื้นที่ตำบลทัพราช                 
หมู่ 1- 17  
 

เพื่อให้มีพื้นท่ีป่า
เพิ่มมากข้ึน 

ไม้ยืนต้น 
จำนวน 10,000 
ต้น 

- - - - 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ไม้ยืนต้น 
จำนวน  
10,000 ต้น 

มีพื้นท่ีป่าไม้เพิม่
มากขึ้น 

สำนัก 
งาน 

ปลัด ฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                      งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์
เพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าลุ่ม
น้ำลำสะโตน 
 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เกษตรกร
ชุมชนโคก     
อีโด่ย จำนวน 
23 ครัวเรือน 

- - 60,000 
 (อบต.ทัพราช) 

- - -เกษตรกร
ชุมชนโคกอี
โด่ย จำนวน 
23 ครัวเรือน 

ทรัพยากรธรร
มชาติไดร้ับ
การดูแลรักษา
และอนุรักษไ์ว้ 

สำนัก 
งานปลัด 

ฯ 

5 โครงการรักน้ำ รักป่า       
รักแผ่นดิน  

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล     
ทัพราช 

- - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน 
17 หมู่บ้าน 

มีพื้นท่ีป่าไม้
เพิ่มมากข้ึน 

สำนัก 
งาน 

ปลัด ฯ 

6 โครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ 1 คลอง 2 ถนน  
(ละเลิง,ห้วยลำสะโตน) 
 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

20 กิโลเมตร - - 2,000,000 
(อบจ./งบพัฒนา

จังหวัด 

- - -แหล่ง
ท่องเที่ยว 
จำนวน 2 แห่ง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
และลด
รายจ่าย 
 

สำนัก 
งาน 

ปลัด ฯ 

7 โครงการปั่นจักรยานแรลลี่  เพื่อเสรมิสร้าง
กล้ามเนื้อและ
ลดการใช้
พลังงาน
เชื้อเพลิง 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล 
ทัพราช  

- - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล
ทัพราช 
จำนวน 200 
คน 

ผู้ร่วมกิจกรรม
มีสุขภาพที่
แข็งแรงและ
รักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

สำนัก 
งานปลัด

ฯ 

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ)  

เพื่อตระหนัก
และให้
ประชาชน
อนุรักษ์พันธ์พืช 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล 
ทัพราช  

- - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล
ทัพราช 
จำนวน 200 
คน 

ผู้ร่วมกิจกรรม
ตระหนักและ
ให้ประชาชน
อนุรักษ์พันธ์
พืช 
 

สำนัก 
งานปลัด

ฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                      งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดัทำธนาคารนำ้    
ใต้ดิน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล 
ทัพราช  

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบล
ทัพราช จำนวน 
200 คน 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

สำนัก 
งานปลัด

ฯ 

10 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่
ใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โครงการห้องน้ำสะอาด 

เพื่อให้อปท.มี
ถนนสวยงาม
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้อปท.มี
ถนนสวยงาม
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนัก 
งานปลัด

ฯ 

รวม 10  โครงการ - - - - 2,570,000 180,000 1,210,000 - - - 
 
 
 5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
   งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบล 
ทัพราช 

เพื่อให้มีพื้นท่ีป่า
เพิ่มมากข้ึนและ
ป้องกันการทำ 
ลายป่า 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

- - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน 
17 หมู่บ้าน 

มีพื้นท่ีป่าไม้
เพิ่มมากข้ึน 

สำนัก 
งาน 

ปลัด ฯ 

รวม 1  โครงการ - - - - - 50,000 50,000 
 

- - - 
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 5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                     งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 โครงการกำจดัผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำ 
 

หน่วยงานราชการ 
อปท. กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชนในตำบล
ทัพราช 

- - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - หมู่ 1-17 แหล่งน้ำมี
ประสิทธิภาพใน
การระบายมาก
ขึ้น 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธ์พืช 

หมู่ 1-17 - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- หมู่ 1-17 เพื่อให้พันธ์พืช
ได้มีการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการรณรงค์ท้องถิ่นไทย  

ไร้ขยะ 
เพื่อลดปัญหา
ขยะมูลฝอย 
 

หมู่ 1-17 - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

หมู่ 1-17 พื้นท่ีในเขตตำบล
ทัพราชไร้ขยะมูล
ฝอย 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
4 โครงการจำกดัสิ่งสกปรกและ

วัชพืชในคลองสาธารณะ 
เพื่อลดปัญหา
ขยะมูลฝอย 

หมู่ 1-17 - - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

หมู่ 1-17 พื้นท่ีในเขตตำบล
ทัพราชไร้ขยะมูล
ฝอย 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
5 โครงการจดัซื้อถังขยะ เพื่อลดปัญหา

ขยะมูลฝอย 
หมู่ 1-17 - - 500,000 

(อบต.ทัพราช) 
- - หมู่ 1-17 พื้นที่ในเขต

ตำบลทัพราชไร้
ขยะมูลฝอย 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
รวม 5 โครงการ - - - - 800,000 300,000 300,000 - - - 

 

 5.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

หมู่ 1-17 - - - 2,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

 -เตาเผา
ขยะ 
 

ชุมชนมีความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - - 2,000,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว   

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ                                                                                                                                                             
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
 6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                     งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของ
บุคลากรท้องถิ่นและทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร 
, สมาชิกสภา 
ฯ , พนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

- - - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-บุคลากรมี
ศักยภาพใน
การทำงาน 

บุคลากรใน
องค์กรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชินี เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

หมู่ 1-17 - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-หมู่ 1-17 ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักด ี

สำนักงาน
ปลัด ฯ 

3 โครงการ”จดักิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี”  

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระ- บรม
ราชินีนาถ 
 

ส่วนราชการ,
ผู้นำท้องถิ่น, 
คณะผู้บริหาร, 
เจ้าหน้าท่ี, 
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่า 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-แสดงความ
จงรักภักดี
ต่อสมเด็จ
พระนางเจ้า
สิริกิติฯ์ 

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักด ี

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ส่วนราชการ,
ผู้นำท้องถิ่น, 
คณะผู้บริหาร, 
เจ้าหน้าที,่ และ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสม  
เด็จพระเจ้า     
อยู่หัว 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

สำนัก 
งาน 

ปลัด ฯ 

6 โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดทำแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์
ให้กับประชาชน
ในเขตตำบล   
ทัพราช 
 

หมู่ 1-17 - - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- หมู่ 1-17 ตำบลทัพราช
สามารถจัดทำ
แผนที่และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองคลัง 
กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี
ภาษี 

เพื่อปรับระบบ
แผนที่ภาษีใน
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 

หมู่ 1-17 - - - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

หมู่ 1-17 ตำบลทัพราช
สามารถจัดทำ
แผนที่ได้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดกิจกรรม “วัน
สำคัญของชาติ” 5 
ธันวาคม 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ส่วนราชการ,
ผู้นำท้องถิ่น, 
คณะผู้บริหาร, 
เจ้าหน้าที่, และ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า 

- - - 60,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

สำนัก 
ปลัด  

10 โครงการพระราชทานพระ
บรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส
พระราชพธิีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

เพื่อให้ประชาชน
หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ได้
น้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได ้

ประชาชน
จำนวน 3,967 
ครัวเรือน 

- - 330,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ประชาชนจำนวน 
3,967 ครัวเรือน 

ประชาชน
หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ได้
น้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได ้

สำนัก 
ปลัด 

รวม 10 โครงการ - -   480,000 410,000 500,000 - - - 
 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั   

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประสบการณ์ให้แก่
สมาชิก  
อปพร. 

อปพร.ใน
เขตพื้นท่ี
ตำบลทัพ
ราช จำนวน  
285  คน 

- - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-อปพร.ในเขต
พื้นที่ตำบล 
ทัพราช 
จำนวน  285  
คน 

-สมาชิก  
อปพร.มีความ
เข้าใจและความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 1  โครงการ - - - - 200,000 - 200,000 - - - 
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 6.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม คณะผูบ้ริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการและ
พนักงาน 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการและ
พนักงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 1  โครงการ - -   50,000 - 50,000 - - - 
- 
 6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                     งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และรณรงค์
เสรมิสร้างอุดมการณร์ักชาต ิ

เพื่อเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
และสร้างความ
จงรักภักดีต่อชาต ิ

หมู่ 1 - 17   100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนท้ัง 
17 หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ 

รวม 1  โครงการ - -   100,000 - - - - - 
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 6.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพราช 

เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานของ
องค์กร 

จำนวน 1 แห่ง - - 20,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - อาคาร
สำนักงาน 
จำนวน 1 แห่ง 

มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการดำเนิน 
งานขององค์กร 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพราช 

เพื่อให้อาคาร
สำนักงานดีขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 5,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

จำนวน 1 แห่ง มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการ
ดำเนินงานของ
องค์กร 

กองช่าง 

3 โครงการต่อเติมห้องสภา ฯ เพื่อให้อาคาร
สำนักงานดีขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

จำนวน 1 แห่ง มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการดำ เนิน
งานขององค์กร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพราช 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

จำนวน 1 แห่ง - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - จำนวน 1 แห่ง มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการ
ดำเนินงานของ
องค์กร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างโดม อาคาร
อเนกประสงค์ภายในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพ
ราช 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 1,500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 จำนวน 1 แห่ง มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการดำ เนิน
งานขององค์กร 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำภายในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพ
ราช 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

จำนวน 1 แห่ง - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - จำนวน 1 แห่ง มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการดำ เนิน
งานขององค์กร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน
สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

จำนวน 1 แห่ง มีอาคารสำนักงาน
ไว้ใช้ในการดำ เนิน
งานขององค์กร 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - -   21,000,000 1,500,000 5,900,000 - - - 
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6.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

เพื่อรับทราบปัญหา 
และความต้องการ 
ของประชาชนใน
พื้นที่ 

หมู่ 1 - 17 - - - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชนท้ัง 
17 หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์อย่าง 
แท้จริง 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล 
ทัพราช 

เพื่อรับทราบปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชน 

หมู่ 1 - 17 - - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนท้ัง 
17 หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 2  โครงการ - - - - 100,000 - 50,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (โครงการตาม
แผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด
สระแก้ว เมืองแห่งความสุข
ภายใต้ 4ดี วิถีพอเพียง) 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่ที่ 1-17   340,000 
(อบต.ทัพราช) 

340,000 
(อบต.ทัพราช) 

340,000 
(อบต.ทัพราช) 

-หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิม
พระเกียรต ิ

ประชาชนได้นำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองสวัสดิการ
สังคม ฯ 

รวม 1 โครงการ - -   340,000 340,000 340,000 - - - 
 

 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการจดัตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์บริการ
ประชาชน 

ประชาชน
ทั่วไป 

  10,000 
(อบต.ทัพราช) 

10,000 
(อบต.ทัพราช) 

10,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน
ทั่วไป 

ประชาชนมี
ศูนย์บริการ
เศรษฐกิจ 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

รวม 1  โครงการ - -   10,000 10,000 10,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
 3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนอำเภอตาพระยา
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์  
 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

อำเภอ       
ตาพระยา 

  20,000 
(อบต.ทัพราช) 

20,000 
(อบต.ทัพราช) 

20,000 
(อบต.ทัพราช) 

-จำนวนผู้
ประสบ
อุบัติเหตลุด
น้อยลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 อุดหนุนอำเภอตาพระยา
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนจาก   
สาธารณภยั 

อำเภอ        
ตาพระยา 

  50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน
ทั่วไป 

มีความพร้อมและ
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณ
ภัยได้อย่างรวดเร็ว
และถูกวิธี 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

3 อุดหนุนอำเภอตาพระยา
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ กองร้อย อส.              
อ. ตาพระยา 

เพื่อป้องกันและ
สกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

ประชาชน 
ตำบลทัพราช 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน 

  10,000 
(อบต.ทัพราช) 

10,000 
(อบต.ทัพราช) 

10,000 
(อบต.ทัพราช) 

-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิได ้

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

 

รวม 3  โครงการ - -   80,000 80,000 80,000 - - - 
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3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนทัพราช
วิทยาโครงการคา่ยเตรียม
ความพร้อมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ค่ายเตรียมความ
พร้อมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

นักเรียนและ
ครูโรงเรียน
ทัพราชวิทยา 
จำนวน 160 
คน 

  70,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
 

70,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
 

70,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
 

- นักเรียนและ
ครูโรงเรียนทัพ
ราชวิทยา 
จำนวน 160 คน 
 
 

นักเรยีนได้รับ
การส่งเสรมิ
ทักษะ
กระบวนการจดั
กิจกรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโรงเรียนทัพราช
วิทยาโครงการพัฒนาการ
เรียนรูด้้วยกิจกรรมคา่ย
วิทยาศาสตร ์

เพื่อให้นักเรียนได้
ใช้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์จริง 

นักเรียนและ
ครูโรงเรียน
ทัพราชวิทยา 
จำนวน      
100 คน 

  70,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

 

70,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

 

70,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

 

นักเรียนและครู
โรงเรียนทัพราช
วิทยา 
จำนวน 100 คน 

นักเรยีนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการทัศนศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 
 

นักเรียนร้อย
ละ 95 

  127,800 
(อบต.ทัพราช) 

127,800 
(อบต.ทัพราช) 

127,800 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนร้อย
ละ 95 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากประ- 
สบการณ์ตรง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการค่ายอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
ตนเอง 

นักเรียน  
จำนวน 421 
คน 
 

  84,290 
(อบต.ทัพราช) 

 

84,290 
(อบต.ทัพราช) 

 

84,290 
(อบต.ทัพราช) 

 

- อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการรอบรู้สูภ่าษา
อาเซียน (ภาษาเขมรและ
ภาษาอังกฤษ) 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้
พื้นฐานภาษาเขมร
และภาษาอังกฤษ 

นักเรียน 
จำนวน 350 
คน 
 
 

  58,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

58,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

58,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- จัดโครงการปี
การศึกษาละ 1 
ครั้ง 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาเขมรและ
ภาษาอังกฤษ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า       
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการโรงเรยีนคัดแยก
ขยะรีไซเคลิ 
 

เพื่อสร้างวินัยใน
การทิ้งขยะ 

นักเรียนร้อย
ละ 95 

  27,000 
(อบต.ทัพราช) 

27,000 
(อบต.ทัพราช) 

27,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนร้อย
ละ 95 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนเกดิ
แนวคิดต่อการคดั
แยกขยะ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 
 

เพื่อให้ครูและ
นักเรียนมีความรู้
ในเรื่องสะเต็ม
ศึกษา 

ครูผูส้อนและ
นักเรียนร้อย
ละ 85 

  50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

ครูผูส้อนและ
นักเรียนร้อย
ละ 85 ได้ร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรยีนมีการ
พัฒนาระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห ์

นักเรียนร้อย
ละ 85 

  30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนร้อย
ละ 85 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนมีการ
พัฒนาระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
ทำงานและมี
ความรู้ที่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

นักเรียนร้อย
ละ 80 

  190,000 
(อบต.ทัพราช) 

190,000 
(อบต.ทัพราช) 

190,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความรู ้

นักเรียนมีความ
เข้าใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

10 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ระเบียบวินยั       
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 

นักเรียน 
จำนวน  
55 คน 
 

  30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียน 
จำนวน55 คน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และมี 
ในการดำเนินชีวิต 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
    งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11  อุดหนุนโรงเรยีนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
 
 
 

เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

คณะครู, นัก- 
การภารโรง 
จำนวน12 คน 
และนักเรียน
โรงเรียนกอง 
ทัพบกอุทิศ
บ้านใหม่
จำนวน145 คน 

  55,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

55,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

55,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

-คณะครู 
จำนวน12 คน 
-นักเรียน 
จำนวน 
145 คน 

นักเรียนได้
เพิ่มพูนความรู้
และเปดิโลก
ทัศน์จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

12 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร  
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
 

เพื่อพัฒนาและยก 
ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการ
เรียนทุกระดับช้ัน
ให้สูงข้ึน 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา    
ปีท่ี 1-6 
 
 

  30,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-นักเรียนทุก
ระดับชั้น มผีล
การทดสอบ
ทาง O-NET, 
NT< LAS 
สูงขึ้น         
ร้อยละ 3 

นักเรียนทุก
ระดับไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 
ตามหลักสูตร 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

13 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร  
โครงการแหล่งเรยีนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักเรียนมีทักษะ
ในการทำงานและ
มีความรับผิดชอบ 
พร้อมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 
 

นักเรียน     
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

  300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
 
 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

 

-นักเรียน  
ร้อยละ 80 
ได้รับความรู ้
 
 

นักเรียนมีความ
เข้าใจตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

14 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร  
โครงการส่งเสริมอาชีพฝึก
ทักษะช่างตัดผลนักเรียน 

เพื่อฝึกทักษะการ
ตัดผมชายและ
หญิง 

นักเรียน      
ป.4-6 
 

  38,540 
(อบต.ทัพราช) 

38,540 
(อบต.ทัพราช) 

38,540 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียน       
ป.4-6 
 

นักเรียนได้รับ
บริการตดัผมใน
ราคาถูก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
   งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข 
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 

คณะครูและ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
เจริญสุข   
จำนวน 87คน 

  45,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

45,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 

45,000 
(อบต.ทัพราช) 
 

-คณะครู 
จำนวน14 คน 
-นักเรียน 
จำนวน73 คน 

นักเรียนได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรูจ้าก
สถานท่ีจริง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข  
โครงการฝึกทักษะเด็กไทยแก้ม
ใสตามพระราชดำรสิมเด็จ 
พระเทพ ฯ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการฝึก
ทักษะให้ถูกวิธ ี

นักเรียน      
ป.1-6 

  45,000 
(อบต.ทัพราช) 

45,000 
(อบต.ทัพราช) 

45,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียน    
ป.1-3 

นักเรียนได้รับ
การฝึกทักษะ
อย่างถูกวิธีและ
ถูกสุขลักษณะ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข
โครงการศูนย์การเรียนรูเ้กษตร
ในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียน ร้อย
ละ 100  

  39,800 
(อบต.ทัพราช) 

39,800 
(อบต.ทัพราช) 

39,800 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียน ร้อย
ละ 100 

โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการตาม
โครงการอาหาร
กลางวันแบบ
ยั่งยืนได ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนกลุม่เครือข่ายอารย
ธรรมบรูพาต้านยาเสพติด  
 
 
 

เพื่อให้นักเรียน
หันมาใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 
 
 

โรงเรียนทุก
โรง ท่ีอยู่ใน
ตำบลทัพราช 
จำนวน 6 
โรงเรียนตำบล 
ตาพระยา 
จำนวน 6 คน 

  144,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

144,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
 

144,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
 

-นักเรียนทุก
โรงเรียน มี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงและ 
มีความรัก
สามัคคีซึ่งกัน
และกัน 

นักเรียนใช้เวลา 
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  
โครงการเสรมิสร้างเด็กดี 
โรงเรียนบ้านโคกไพล            
ปีท่ี 8 - ปีท่ี 10 

เพื่อสร้างเครือข่าย
การทำความดีใน
ชุมชน 
 

โรงเรียนตำบล
ทัพราช 
นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 325 
คน 

  71,420 
(อบต.ทัพราช) 

71,420 
(อบต.ทัพราช) 

71,420 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 325 
คน 

โรงเรียนมี
เครือข่ายชุมชน
ส่งเสริมการทำ
ความด ี
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบ้านโคกไพล 

เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้นักเรียนมีความ
รักและเห็นคณุค่า
ของพรรณไม ้
 

นักเรียน 
ร้อยละ 90 

  68,000 
(อบต.ทัพราช) 

68,000 
(อบต.ทัพราช) 

68,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียนร้อย
ละ 90 

นักเรียน
ตระหนักใน
ความสำคญัและ
เห็นคุณคา่ของ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

กองการ 
ศึกษาฯ 

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล 
โครงการส่งเสริมการสอนงาน
วิชาชีพในโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว 
กับงานอาชีพต่างๆ 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โคกไพล 

  163,000 
(อบต.ทัพราช) 

163,000 
(อบต.ทัพราช) 

163,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนร้อย
ละ 80 มคีวามรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน
อาชีพ 

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
งานอาชีพต่าง ๆ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล 
โครงการศูนย์การเรียนรูเ้กษตร
ในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โคกไพล 
จำนวน 370 
คน 

  175,000 
(อบต.ทัพราช) 

175,000 
(อบต.ทัพราช) 

175,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียน 
จำนวน 370 คน
ไดร้ับประทาน
อาหาร 

โรงเรียน
สามารถ
ดำเนินการตาม
โครงการอาหาร
กลางวันแบบ
ยั่งยืนได ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  
โครงการสร้างศูนย์การเรียน
ตามหลักการพัฒนาสมอง 
(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคล
บาท 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมองของนักเรียน 

นักเรียนร้อย
ละ 80 

  175,000 
(อบต.ทัพราช) 

175,000 
(อบต.ทัพราช) 

175,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนร้อย
ละ 80 ไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
พัฒนาโรงเรียน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

23 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมรีะเบยีบ
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทดวงศ์
สมบูรณ์ทุกคน 

  40,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

40,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

40,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-ร้อยละของ
นักเรียนมี
ระเบียบวินยั 
เป็นเยาวชน
ต้นแบบในการ
ทำ 

นักเรียนมี
คุณธรรม จรยิะ
ธรรม และความ
ประพฤติที่ด ี
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

24 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการจดักิจกรรม
ทัศนศึกษาดูงาน 
 

เพื่อให้นักเรียนรู้
รักสามคัคี และ
สามารถทำ
กิจกรรมร่วมกับ
คนอ่ืนได ้

นักเรียน
ระดับชั้น
อนุบาล - ช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 

  58,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

58,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

58,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

นักเรียนทุก
ระดบั จำนวน 
189 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม
ความด ี

นักเรียนมี
ระเบียบวินยัและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

25 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์  โครงการฝึกทักษะ
อาชีพนักเรียน  

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบ
อาชีพ 

นักเรียน
โรงเรียน    
บ้านทดวงศ์
สมบูรณ ์
 

  50,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีรายได้
ระหวา่งเรยีน 

นักเรียนมีทักษะ
ติดตัวและมี
รายไดร้ะหว่าง
เรียน 

กองการ 
ศกึษาฯ 

26 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการแก้ไข
ปัญหาน้ำอุปโภคบรโิภค 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภค 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทดวงศ์
สมบูรณ์ทุกคน 

  150,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

150,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

150,000 
(อบต.ทัพราช) 
 

-นักเรียน มีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค 
บริโภค 
 

โรงเรียนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดไว้บริการ
นักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแว่น โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

เพื่อปลูกฝัก
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

นักเรียน ป.4-
6 จำนวน 150 
คน 

- - 60,000 
(อบต.ทัพราช) 

60,000 
(อบต.ทัพราช) 

60,000 
(อบต.ทัพราช) 

นักเรียน ป.4-
6 จำนวน 150 
คน 

ผู้เรยีนมีพฤติดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม เปน็คน
ดี ของชุมชนและ
ประเทศชาต ิ

กองการ 
ศึกษาฯ 

28 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
โครงการเกษตรตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั้งยืน  

เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ตำบล 
ทัพราช 

- - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ไดร้่วม
กิจกรรม 

นักเรยีนมีแหล่ง
เรยีนรูด้้าน
การเกษตร 

กองการ 
ศึกษาฯ 

29 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
โครงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET) 

เพื่อประเมินผล
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ี
ตำบลทัพราช 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- นักเรียน
ระดับมัธยมใน
เขตตำบลทัพ
ราช 

โรงเรียน
สามารถวัดผล
ทางการเรียน
ของนักเรียนได ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

30 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียน (1,550 คน ๆ ละ 20 
บาท 200 วัน) 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ท่ีมี
คุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ตำบลทัพราช 
จำนวน 6 แห่ง 

- - 6,200,000 
(อบต.ทัพราช) 

6,200,000 
(อบต.ทัพราช) 

6,200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียนทุก
คนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 

นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 30  โครงการ - - - - 9,094,850 9,094,850 9,094,850 - - - 
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3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                        งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
องค์กรสตรตีำบลทัพราช 
(โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งใน
ครอบครัว)  

เพื่อรณรงค์ให้
ครอบครัวร่วมกัน
เป็นรั้วป้องกัน
ปัญหาความ
รุนแรง และ 
ยาเสพตดิ 

ครอบครัวสตรี 
หมู่ละ 3 
ครอบครัว 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน รวม
ท้ังสิ้น 100 คน 

- - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ครอบครัวสตรี 
จำนวน 100 
คน 

สตรไีดร้ับการ
จัดสวสัดิการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 อุดหนุนคณะกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตำบลทัพ
ราช (โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สมาชิก
ครอบครัวทุกช่วงวัย) 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว
และครอบครัว
ใกล้เคียง 

ประชาชน
ตำบลทัพราช 

- - 30,000  
(อบต.ทัพราช) 

 

30,000  
(อบต.ทัพราช) 

 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ประชาชน 
ม.1-17 

ครอบครัวมี
ความสมัพันธ์ซึ่ง
กันและกัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผูสู้งอายุตำบลทัพ
ราช (โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนำผูสู้งอายุ) 

เพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ที่ด ี

ผู้สูงอายุใน
ตำบลทัพราช 

- - 50,000  
(อบต.ทัพราช) 

 

50,000  
(อบต.ทัพราช) 

 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ผู้สูงอายุ         
ม.1 - ม.17 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีขนื 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

รวม 3  โครงการ - - - - 110,000 110,000 110,000 - - - 
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3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ   
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน 

เยาวชนใน
จังหวัด
สระแก้ว 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดได ้

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

 

2 อุดหนุนอำเภอตาพระยา
โครงการศูนย์ ศตส.  
อ.ตาพระยา 
 

เพื่อป้องกันและ
สกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

ประชาชน
ตำบล ทัพราช 
จำนวน  17 
หมู่บ้าน 

- - 120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดได ้

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

3 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ 
อำเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเป็นสถานท่ี
การรวบรวม
ข้อมูลในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชน
อำเภอตาพระ
ยา 

- - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

ศูนย์บริการ 
ร่วม จำนวน    
1 แห่ง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจแนวทาง
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพตดิ อำเภอตาพระยา 

เพื่อป้องกัน 
และแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 

ประชาชน
อำเภอตาพระ
ยา 

- - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

ศูนย์บริการ 
ร่วม จำนวน    
1 แห่ง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดได ้

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 4 โครงการ - - - - 230,000 230,000 230,000 - - - 
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3.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไมต้ับ 

เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค
พยาธ ิ

หมู่ 1-17 - - 120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน
ตำบลทัพราช 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน 

อัตราความชุก
ของโรคพยาธิ
ลดลง 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 อุดหนุนโครงการสตรียุคใหม่ใส่
ใจมะเร็ง 

เพื่อให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ 
สามารถตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้า
นมไดด้้วยตัวเอง 

หมู่ 1-17 - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

200,000 
(อบต.ทัพราช) 

200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน
ตำบลทัพราช 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน 

สตรีกลุ่ม 
เป้าหมายมี
ความรู้ ความ 
สามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมได้ด้วย
ตัวเอง 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

3 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้และการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

หมู่ 1-17 - - 120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน
ตำบลทัพราช 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้และการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

4 โครงการอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.
2562 (หมายเหตุ : จำนวน 17 
หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท) 

เพื่อตอบสนอง
การดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

อบรม   
รณรงค์และ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

- - 340,000 
(อบต.ทัพราช) 

340,000 
(อบต.ทัพราช) 

340,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 
สังคมฯ 

รวม 4 โครงการ - - - - 780,000 780,000 780,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง       
อารยธรรมโบราณ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและการกีฬา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                     งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนอำเภอตาพระยา 
โครงการจดังานสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

อำเภอ 
ตาพระยา 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ตลอดไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 อุดหนุนวัดในพ้ืนท่ีตำบล      
ทัพราช  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ปฏิบัติธรรม 

วัดในพื้นที ่
ตำบลทัพราช 
จำนวน 6 วัด 

- - 60,000 
(อบต.ทัพราช) 

60,000 
(อบต.ทัพราช) 

60,000 
(อบต.ทัพราช) 

-วัดในพื้นที ่
ตำบลทัพราช 
จำนวน 6 วัด 

ประชาชนให้
ความสำคัญต่อ
การปฏิบัติธรรม
และมีจิตใจดีงาม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการจดักิจกรรมการแสดง
ประกอบแสง สี เสียงและ
สื่อผสมงานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพา   

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัด
สระแก้ว 

ประชานชน 
ในจังหวัด
สระแก้ว 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

สืบสาน
ประเพณีของ
จังหวัด
สระแก้ว 

วัฒนธรรม
ประเพณอีันดีงาม
ของจังหวัด
สระแก้วคงอยู่
สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการจดัสร้างอุทยานพุทธ
มณฑลสระแก้ว   

เพื่อจัดสร้าง
อุทยานพุทธ
มณฑลสระแก้ว 

ประชาชน
ทั่วไป 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประชาชน
เคารพบูชา 
และเป็นที่ยดึ
เหนีย่วจติใจ 

มีพระพุทธรูป
ประจำจังหวัด
เพื่อให้ประชาชน
เคารพบูชา 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
แผนงานโครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรตฯิ  

เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

ประชาชนทุก
หมู่เหล่าใน
จังหวัด
สระแก้ว 

- - 10,000  
(อบต.ทัพราช) 

10,000  
(อบต.ทัพราช) 

10,000  
(อบต.ทัพราช) 

-แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระ- 
มหากษัตรยิ ์

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักด ี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 5  โครงการ - - - - 270,000 270,000 270,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว   

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
 6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนอำเภอตาพระยา
โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ฯ และงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

2 อุดหนุนอำเภอตาพระยา
โครงการเตรยีมการรับเสด็จ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับ
เสด็จ 

อำเภอ 
ตาพระยา 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-มีความพร้อมใน
การรับเสด็จ 

อำเภอตาพระยา 
มีความพร้อมใน
การรับเสด็จ 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

3 อุดหนุนอำเภอตาพระยา 
โครงการบริหารจัดการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
และส่วนราชการ
ได้รับการบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อำเภอ 
ตาพระยา 

- - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-การบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
สะดวกและ
รวดเร็ว 

ประชาชนและ
ส่วนราชการ
ได้รับการบริการ
ด้านข้อมูล
ข่าวสารในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

รวม 3  โครงการ - - - - 200,000 200,000 200,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจ การบรหิารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านการคมนาคม   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านบริการพื้นฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL บ้าน
หนองติม หมู่ท่ี 1 (จากบ้านหนอง
ติม - ด่านตรวจสัตว์ลำสะโตน) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,500  ม. 

 
- 

 
- 

 
-  

 11,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

- ถนนความยาว 
5,500 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองติม หมู่ที ่1  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 8.00 ม. 
ยาว  3,500  ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

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

 
- 

- ถนนความ
ยาว3,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา- 
คมที่สะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตะกุดไผ่) 
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 1 แห่ง 
 

 
- 

 
- 

 2,500,000 
(อบจ/ 

กรมส่งเสริม ฯ) 
 

 - สะพาน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชน
จำนวน 212
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลองหัวลุง
กราด บ้านหนองติม หมู่ที่  1 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 2,000ม.
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 

- - - - 1,800,000 
(อบจ./  

อบต.ทัพราช) 

-คลองหัวลุง
กราด ยาว2,000 
ม. ท่ีไดม้าตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  183  
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนตผ์สมยางพารา สายบ้าน
หนองติม หมู่ที่ 1 – ด่าน      
ปศุสัตว์ ต.ทัพราช  

เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภยั 

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 6,400 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.15
ม. 

- - - 9,700,000 
(อบต./อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ) 
 

- - ถนนความยาว 
6,400 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL 
รอบหมู่บ้านตะลมุพุก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 7,000 ม. 

- - - 14,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

 - ถนนความยาว 
7,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านตะลมุพุก  หมู่ที่  2  
(จากบ้านตะลุมพุก – โคกจาน) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กวา้ง 6.00 ม. ยาว 
4,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15ม. 

- - 
 
 
 

- 
 
 

1,220,000 
(อบต./อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ) 
 

- - ถนนความยาว 
4,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บา้น
ตะลมุพุกหมู่ที่ 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - - 1,700,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

- - ถนนความยาว 
7,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านตะลมุพุก หมู่ที่ 2 (จากนา
นายดำเนิน หอมประพันธ์ –  
นานางฉลอม หอมผล) 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กวา้ง 6.00 ม.ยาว 
6,000 ม.หนา
เฉลี่ย  
0.80ม.  
พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ 
 

- - - 2,120,000 
(อบต. /อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความยาว
1,800 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL   
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 3 (จากถนน
สาย 348 – หลังโรงเรียนวัดหนองติม) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - - 4,000,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความยาว 
2,036 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 2 บ้าน
ตะลุมพุก (จากหน้าลานตลาด       
ม.3 -บ้านตะลุมพุก  ม.2) 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

จำนวน 1 แห่ง - -  4,500,000 
(อบต. /อบจ./ 
กรมส่งเสริม ฯ) 

 ท่อระบายน้ำ 
จำนวน 1 จุด 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL   
บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 3 (จากถนน
สาย 348 – บ้านนายฉลอง ไชย
พงษ์ เชื่อมต่อเขตหมู่บ้านหนอง
ปรือ - หนองติม) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 6.00 ม.ยาว 
10,000 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ 

- - - 20,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความยาว 
10,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 
  
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 14,400 ม.
หนาเฉลี่ย 
 0.15 ม. 

- - - 
 

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

- - ถนนความยาว 
14,400 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 
  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

- - - 2,440,000 
(อบต. /อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความยาว 
8,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 
 (ห้วยลำสะโตน) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- - 3,000,000 
(อบจ/ 

กรมส่งเสรมิฯ) 
 
 
 

- สะพานความ
ยาว 52 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกหนองปรือ  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค 
ตลอดป ี

พื้นที่ 28 ไร่ - - - 9,000,000 
(อบจ./  

อบต.ทัพราช) 

- 
 
 

-หนอง จำนวน 
1 แห่งทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนจำนวน  
1,105  ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 
ช่วงที่ 1 สะพานโคกหมาจอก 
 
 
ช่วงที่ 2 สะพานหนอง 
ก้านเหลือง (ข้ามนานายอุทิส  
ดีสมดู) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 2 แห่ง  
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

2,000,000 
(อบจ/ 

กรมส่งเสรมิฯ) 
 

2,000,000 
(อบจ/ 

กรมส่งเสรมิฯ) 

 -สะพาน จำนวน 
2 แห่งท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน 233
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ        
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภค  

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 2,500,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ 

ฯ) 

 -ประปาขนาด
ใหญ่ จำนวน 1 
แห่งได้คุณภาพ 

ประชาชน 
จำนวน  1,632 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

19 โครงการไฟฟ้าพลังงานชุมชน 
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3  

เพื่อให้หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าที่เพียงพอ 
 

จำนวน 1 แห่ง - -   20,000,000 
(อบจ/ 

กรมส่งเสรมิฯ/
กรมพลังงาน) 

 

-ไฟฟ้าพลังงาน
ชุมชนจำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชน 
จำนวน  1,632 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ        
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

-  
 

1,000,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ 

ฯ) 

 -ประปาขนาด
ใหญ่ จำนวน 1 
แห่งท่ีได้คุณภาพ 

ประชาชน
จำนวน 1,632 
ครัวเรือน ได้รับ
ผล ประโยชน์ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่

โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราดินซีเมนท์ จากถนนอบจ.
บ้านทุ่งทะเล - ถนน 348    
บ้านหนองปรือหมู่ที่ 3 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

จำนวน 1 แห่ง  
- 
 

 
- 

 
 

 
 

2,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

-ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตประปา
ขนาดใหญ่และขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ 
 

เพื่อให้มีน้ำปะปา
ไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค และมี
ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ได้มาตรฐาน 
 

จำนวน 1 แห่ง  
- 
 

 
- 

  5,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

-ประปา จำนวน 
1 แห่ง 
 

ประชาชน 
จำนวน  1,632 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกสระน้ำ     
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้มีน้ำท่ี
สำหรับอุปโภค- 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

จำนวน  
1 แห่ง 

- - 
 

 12,500,000 
อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม/

กระทรวง
เกษตรฯ) 

 

 -ขุดลอกคลอง 
1 คลอง 

ประชาชนจำนวน  
233ครัวเรอืนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

24 โครงการพัฒนาในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

จำนวน  
1 แห่ง 

- - 
 

  1,500,000 
อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม/

กอ.รมน.) 
 

 

-ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็งและ
สามัคคมีากขึ้น 

ประชาชนจำนวน  
233ครัวเรอืนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 
จากเส้นข้างทดพระ– เชื่อม
ทางหลวงชนบทพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
950 ม. หนา 0.15 

ม. 
 

 
- 
 

 
- 

 

1,900,000 
(อบต./

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

  - ถนนความยาว 
950 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี  4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
5,700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- 
 
 

- - 1,710,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - ถนนความยาว 
5,700 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการขุดสระทดพระ 
บ้านเหนือ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำการ 
เกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 

จำนวน 46 ไร่  
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 

- - - - 10,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-สระทดพระ 
จำนวน 1 แห่งท่ี
ไดม้าตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี 5 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขังและ
การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

วางท่อลอดเหลีย่ม 
คสล.กว้าง 3 ม. ใน
พื้นท่ี ม. 5 ประชาชน
จำนวน 1,144 คน  

- - - 1,710,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - ท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา- 
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี 5 (จาก
บ้านนายที หาญกร - สวนนาง
วรรณ บุญสม) 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ 
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 3,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 1 ม.
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ำ 
 

 
 
- 
 

 
 

- 

 
 
- 

 
1,050,000 
(อบต./อบจ. 

กรมส่งเสริม ฯ) 

 
 
- 

- ถนนความยาว 
3,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

 
 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี  5 
 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. กว้าง0.60 
เมตร ยาว 1,000 ม. 

- - - 1,600,000 
(อบจ/กรม
ส่งเสริม ฯ) 

- - วางท่อระบาย
น้ำความยาว  
1,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตประปา (จาก
อ่างเก็บน้ำลำสะโตน บ้านใหม่
ไทยถาวร - บ้านเหนือ หมู่ท่ี 4)  
บ้านใหม่ไทยถาวร  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   
 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ท่อประปา 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน 
จำนวน  311 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



   

126 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการวางท่อ PE ขนาด 12 
นิ้ว (จากลำสะโตน-บ้านกุดเวียน 
หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา) 

เพื่อระบายน้ำ
มายังหมู่บ้าน
โซนเหนือ 

ยาว 10,000 
ม.  
 

- - - 10,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- -ท่อระบายน้ำ 
ยาว 10,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

33 โครงการขุดคลองผันน้ำดิบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากอ่าง
เก็บน้ำลำสะโตน บ้านใหมไ่ทย
ถาวร หมู่ที่ 5-บ้านเหนือ       
หมู่ที่ 4) 

เพื่อผันน้ำให้
ประชาชนได้
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,500 ม.  
 

- - - - 18,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

-คลอง ยาว 
3,500 ม. ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อประปาพร้อม
ติดตั้งโรงสูบ บ้านใหมไ่ทยถาวร 
หมู่ที่ 5 (จากบ้านใหม่ไทยถาวร - 
ลำสะโตน)   

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2,000,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ท่อประปา 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน 
จำนวน 311 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขตประปา (จาก
อ่างเก็บน้ำลำสะโตน บ้านใหม่
ไทยถาวร - บ้านเหนือ หมู่ที่ 4)  
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ท่อประปา 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน 
จำนวน  311 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอกสระน้ำแก้มลิง  
(จากหลังหมู่บ้านใหม่ไทยถาวร  
หมู่ที่ 5 - บ้านตะลุมพุก  
หมู่ที่ 2) บ้านใหม่ไทยถาวร       
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
11,000,000 
(อบต.อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

-สระน้ำ ประปา
หลังโรงเรียน 
จำนวน 1 แห่ง 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การถมดินและลงลูกรังผิวจราจร 
บ้านเจรญิสุข หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 6,000 ม. 
หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

1,980,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

- ถนนความยาว 
6,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



   

127 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การถมดินและลงลูกรังผิว
จราจร บ้านเจรญิสุข หมู่ที่ 6 
(จากนานายสำเร็จ - หนองบัว
รายและเขาโล้น) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 6,000 ม. 
หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,980,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- ถนนความยาว 
6,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

39 โครงการผันน้ำบ้านเจริญสุข  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อผันน้ำให้
ประชาชนได้
อุปโภคบรโิภค 

ยาว 10,000 
ม.  
 

- - - - 11,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

-ท่อระบายน้ำ 
ยาว 10,000 ม. 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแก้มลิง
บ้านเจรญิสุข (โคกกราด-  
เจริญสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

ยาว 2,480 ม. - - - - 3,000,000 
(อบต./อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-คลอง จำนวน 
1 แห่ง ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกคลอง บ้าน
เจริญสุข หมู่ที่ 6 จากเขาโล้น-
หนองบัวราย 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

ยาว 1,100 ม. - - - - 1,400,000 
(อบต.อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-คลอง จำนวน 
1 แห่ง ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL  
หมู่บ้านโคกไพล  หมู่ที่ 7  
จากถนนทางหลวงชนบท – 
ถนนสาย 3486 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
2,000,000 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่        
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 792 ม.
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,700,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความยาว 
792 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



   

128 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านโคกไพล  
หมู่ที่  7  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,300 ม.  
หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

- - - - 1,300,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- ถนนความยาว 
4,300 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(แอสฟัลติกส์) จากบ้านโคก
ไพล  หมู่ที่ 7 – ไปปั้ม PT 
(ถนน 3486) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 920  ม. 

- - 4,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

4,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

4,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- ถนนความ
ยาว 920 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เสน้ทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านโคกไพล หมู่ 7   
(จากอ่างเก็บน้ำคลองยาง  -  
คลองตะแคง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กวา้ง 6.00 ม. ยาว 
6,700  ม.หนา
เฉลี่ย 1ม.พร้อม
วางท่อระบายน้ำ   

- - - 1,050,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความยาว
1,200 ม.ท่ีได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

47 โครงการขุดลอกสระน้ำประปา 
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7  

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภค ทำ
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ 

จำนวน 18 ไร ่ - - - 5,200,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- -สระน้ำ 1 แห่ง มีแหล่งน้ำอุปโภค 
บริโภค ทำ
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำห้วย
ยาง เฉลิมพระเกียรติ ฯ  
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
แหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคท
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

จำนวน 1 จุด  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12,000,000 

(อบจ. / 
กรมส่งเสรมิฯ) 

จำนวน 1 จุด ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงลำห้วยยาง
พร้อมก่อสร้างฝายคอนกรตีกัก
เก็บน้ำ 1 แห่ง และฝายกักเก็บ
น้ำ รถข้ามได้ 1 แห่ง บ้านโคก
ไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
ระบบปราห้
สามารถมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

15,000,000 
(อบจ. / 

กรมส่งเสรมิฯ) 

-ฝายคอนกรีต 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL  
หมู่บ้านโคกกราด  หมู่ที ่8  
(จากอา่งเกบ็น้ำหว้ยยาง –  
บ้านทดวงศ์สมบรูณ์) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,800 ม. 

- - - 17,000,000 
(อบต./อบจ. / 
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย-ขวา     
(จากอ่างเก็บน้ำห้วยยาง - สุด
เขต อบต.ทัพราช) บ้านโคก
กราด  หมู่ที ่8  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - - 2,331,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 7,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกราด 
หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 4,000  ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 

- - - 2,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -รางระบายน้ำ 
ยาว 500 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง  
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

กว้าง 12.00 ม.
ยาว 5,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 
 4 ม. 

- - - 2,200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -คลองห้วยยาง 
ความยาว  
5,000 ม. 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกขยายสระน้ำ 
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กว้าง 50.00 ม. 
ยาว 140 ม.ลึก
เฉลี่ย 3.50 ม.  

- - - - 1,500,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

-สระน้ำ ความ
ยาว 140 ม. มี
ขนาดกว้างขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(ข้างโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น-
ศูนย์ท่องเท่ียวละลุ) บ้านหนอง
ผักแว่น หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. 
ยาว  3,500 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

5,200,000 
(อบต./อบจ. / 
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

- ถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



   

130 
 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการขุดลอกหนองแก  
บ้านหนองผักแว่น หมู่ 9 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

20,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ) 

-หนองแก 
ความยาว 
2,000 ม.  

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ทดวงศ์สมบูรณ์หมู่ที่ 10 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,500,000 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ) 

 
- 

- ถนนความยาว 
800 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร  
บ้านทดวงศ์สมบรูณ์ หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กวา้ง 5.00 ม.
ยาว 4,100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15
ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

1,230,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- ถนนความ
ยาว 3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
บ้านทดวงศ์สมบรูณ์  
หมู่ที่  10  (ข้ามคลองยาง) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 20.00 ม. 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,000,000 

(อบจ/ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

 

- สะพานความ
ยาว 20 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านทดวงศ์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

จำนวน 1 แห่ง - - - 2,500,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

- -ระบบประปา 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน   
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



   

131 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านเนิน
ขาม หมู่ที่ 11 (จากบ้านนาย 
สมวงค์ เกตุชาติ - สามแยกเขา
ทะลาย) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,900 ม. 
หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

4,250,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 1,900 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เนินขาม หมู่ท่ี 11  

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  950 ม. 
หนา0.15 ม. 

- - - 1,200,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความ
ยาว 950 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
เนินขาม หมู่ท่ี  11   
(ข้ามไปละลุ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 25.00 ม. 

- - - 3,500,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - สะพานความ
ยาว 25 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอกสระน้ำประปา
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ำสำหรับ
อุปโภคบรโิภค
ทำการเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์

จำนวน 1 แห่ง 
 

- - - - 5,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ) 

-สระน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
คลองยาง หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,800,000 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

- ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



   

132 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร             
บ้านคลองยาง  
หมู่ที่ 12  
1.  จากวัดเขาป่ารัง - เขาขวาง 
 
 

 
 
2.  จากวัดวังวารีทอง - หนอง
ใหญ่ 
 
 
3.  จากคลองใหญ่ – เขาน้อย 
 
 
 
4.  จากนานายมา – เขต
อุทยาน 
 
 

5.จากบ้านคลองยาง -         
ลำสะโตน 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
3,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15ม. 
 
 
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
3,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15ม. 
 
 
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
2,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15ม. 
 
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15ม. 
 
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
7,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15ม. 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

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

900,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 

800,000 
(อบต.ทัพราช) 
 
 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
2,200,000 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
 

- ถนนความยาว 
3,500  ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 
 

- ถนนความยาว 
3,000  ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
- ถนนความยาว 
2,500  ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 
 
- ถนนความยาว 
1,000  ม.ที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ถนนความยาว 
7,000  ม.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



   

133 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการขยายขอบถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 0.50  
ม. ยาว 2,000 
ม. พร้อม   
วางท่อ  
ระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000,000 

 (อบต./อบจ./     
กรมส่งเสรมิฯ) 

- ขอบถนนกว้าง 
0.50 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา- 
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12   
(ข้ามคลองยางวังรีตอนบน) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 
 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 

3,000,000 
(อบจ/ 

กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

 สะพานความ
ยาว 20 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

69 โครงการขุดลอกหนองเพิก  
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 20 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

2,000,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

-ฝายน้ำล้นหนอง
เพิก ความยาว 
20 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างฝายหนอง
เพิก พร้อมคลองไส้ไก่ บ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 20 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000,000 

(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

-ฝายน้ำล้นหนอง
เพิก ความยาว 
20 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คลองเผือก บ้านคลองยาง  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 

กว้าง 
 5.00 ม. 

ยาว 20.00 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบจ./ 

อบต.ทัพราช) 

 
- 

-ฝายน้ำล้นคลอง
เผือก ความยาว 
20 ม. ท่ี
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนตผ์สมยางพารา สายบ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 12-วังครก     
ต.ทัพราช .อ.ตาพระยา             
จ.สระแก้ว 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 6,700 ม. 

หนาเฉลี่ย          
0.15ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

10,000,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ) 

 
- 

ถนนความยาว 
6,700  ม.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



   

134 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
                    งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านคลองยาง หมู่
ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค   

จำนวน 1 แห่ง  - - 3,600,000 
(อบจ. / 

อบต.ทัพราช) 

- -ประปา  
จำนวน 1 แห่ง  
ได้คุณภาพ 

ประชาชน
จำนวน  296 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

74 โครงการขุดลอกคลองยาง 
บ้านคลองยาง หมู่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคทำ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว  7,000 ม.   
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริมฯ) 

-คลอง ความยาว 
7,000 ม.  

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ทำการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ 
จากถนนสาย 348 - ศาลาทุ่ง
ทะเล 

เพื่อป้องกันน้ำ
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 

จำนวน 1 แห่ง - -  1,200,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

 -รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

สามารถป้องกัน
น้ำและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(แอสฟัลติกส์) จากบ้านหนอง
ปรือ หมู่ท่ี 3 - ถนนทุ่งทะเล  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000  ม. 

- - 8,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

  - ถนนความยาว 
2,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL  
บ้านไพลงาม หมู่ท่ี 14 จาก บ้าน
ไพลงาม – บ้านเจริญสุข 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,400 ม. 

- - - 4,500,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - ถนนความยาว 
1,400 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไพลงาม 
หมู่ท่ี 14 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,000  ม.
หนา 0.15 ม.
พร้อมราง
ระบายน้ำ 

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

- ถนนความยาว 
2,000 ม. 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



   

135 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้านเขา
วงศ์ หมู่ที่  15 (จากบ้านเขา
วงศ์ - บ้านโคกกราด) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,900,000 

(อบต.ทัพราช) 
 

- ถนนความ
ยาว 2,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ข้ามคลองห้วยยาง บ้านเขาวงศ ์
หมู่ที่ 15  (บริเวณนานายหนู
ไกร)  

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดป ี

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบจ./  

อบต.ทัพราช) 

-ฝายน้ำล้นข้าม
คลองห้วยยาง 
ยาว 30 ม.  
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ประชาชน
จำนวน  161
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

81 โครงการขยายขอบถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
กก  หมู่ที่ 16 พร้อมรางระบาย
น้ำ (จากบ้านนางแลสระหุนันท์ 
- บ้านนายสมศักดิ์ วงวาท) 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 0.50  
ม.  
ยาว 1,000 ม. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - - - 1,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- ขอบถนน
กว้าง 0.50 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 16 

เพื่อให้การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,800,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ) 

- - ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา-
คมที่สะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมวางท่อ ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองกก หมู่ที่  16 
 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

ยาว 1,000 ม. 
 

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

-รางระบายน้ำ 
ความยาว  
1,000 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



   

136 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดิน (ขนาดใหญ่)  
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 3,743,000 
(อบจ. / 

อบต.ทัพราช) 

-ประปา  
จำนวน 1 แห่ง  

ประชาชน 
จำนวน  150 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองชา่ง 

85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL 
บ้านไพรอนันต ์หมู่ที่ 17 
จากบ้านนายอ่อน เย็นประสพ 
- วัดไพรอนันต ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 2,500 ม. 

- - - 9,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - ถนนความ
ยาว 2,500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพรอนันต์  
หมู่ที่ 17 

เพื่อใหก้าร
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

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

 - ถนนความ
ยาว 1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

87 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้านไพรอนันต์  หมู่ที่ 17 
 

เพื่อใหก้าร
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 3,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15
ม. 

- - - 1,100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความ
ยาว 3,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมวางท่อ ภายในหมู่บ้าน  
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 

เพื่อปอ้งกัน 
น้ำท่วมขัง 
 
 

ยาว 1,000 ม.  
 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

 
- 

-รางระบายน้ำ 
ความยาว 
1,000 ม. ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองชา่ง 

89 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Cape Seal 
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 (จาก
บ้านโคกไพล - ปราสาทเขา
โล้น)  

เพื่อใหก้าร
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว4,100  ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

 
- 

 
- 

9,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

  - ถนนความ
ยาว 4,100 ม.
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

แบบ ผ. 02/1 



   

137 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านหนองติม หมู่ท่ี 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให้สามารถ
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
1,200,000 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

 
- 

-ระบบประปา  
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน 
จำนวน  183 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านหนองผักแว่น หมู่ท่ี 9 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให้สามารถ
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,200,000 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

-ระบบประปา  
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน 
จำนวน  165 
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL บ้าน
หนองกกหมู่ 16 จากบ้านหนอง
กก - คลองชลประทาน  

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม. 

 
- 

 
- 

9,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

 
- 

 
- 

- ถนนยาว 
4,000 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างฝายเช็คแด็ม 
 
 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี 

หมู่ 1-17 
จำนวน   
3  แห่ง 

 
- 

 
- 

1,500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 

 
- 

-ฝายเช็คแด็ม 
จำนวน 3 แห่ง 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนจำนวน  
3,950 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมวางท่อ ภายในตำบล    
ทัพราช 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

 
- 

-รางระบายน้ำ 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

95 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
ภายในตำบลทัพราช 

เพื่อป้องกัน 
น้ำท่วมขัง 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- -ท่อระบายน้ำ 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

96 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตภายในตำบลทัพราช 

เพื่อให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

-ถนน 
แอสฟัลท์ติก 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนจำนวน  
4,103 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านและ
ลดปัญหาสังคม 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 

- - -  2,000,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ไฟฟ้าแสง
สว่างจำนวน 
17 หมู่  

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรและที่อยู่อาศยั 
 

เพื่อสะดวกในการ
ทำการเกษตร และ
เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 
 

- - 2,500,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

- - -ไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร  
ทั้ง 17 หมู่ 

ประชาชน จำนวน 
4,103 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง ภายในตำบล 
ทัพราช 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 

- - - - 5,000,000 
(อบต./อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ) 

- ถนนดิน
ลูกรัง ที่ได้
มาตรฐาน 

ได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มาก 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโคกกราด-ละลุ  
บ้านเขาวงศ์ 

เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 8,  
หมู่ที่ 12 

- 
 

- 
 

4,000,000 
(อบต./อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ) 

- - - ถนนความ
ยาว 8,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโคกไพล-อ่างเก็บน้ำ
ห้วยยาง 

เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 7,  
หมู่ที่ 8,       
หมู่ที่ 15 

- 
 

- 
 

3,500,000 
(อบต./อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ) 

- - - ถนนความ
ยาว 6,500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ตำบลทัพราช 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก 

หมู่ 1- 17 
ประชาชน 
15,176 คน 

- - - 5,000,000 
(อบต./อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ) 

- - ถนนดิน ที่ได้
มาตรฐาน 

ได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มาก 

กองช่าง 

รวม 102 โครงการ - - - - 42,050,000 237,833,000 204,473,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเกษตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารตลาด
นัดชุมชน บ้านหนองปรือ         
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชน
ชนมีอาชีพและมี
รายได ้

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

5,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)- 

 
- 

-อาคาร
จำนวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงอาคารตลาด
นัดชุมชน บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 
3 

เพื่อให้ประชน
ชนมีอาชีพและมี
รายได ้

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

1,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)- 

 
- 

-อาคาร
จำนวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงแก้มลิงเพื่อ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ 
บ้านโคกไพล หมู่ท่ี 7 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ อุปโภค 
บริโภค 

จำนวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)- 

-แก้มลิง
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - - - - 6,000,000 5,000,000 - - - 
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 2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
โคเนื้อ บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกดิรายได้
ในการครองชีพ 

จำนวน 1 
แห่ง 

- - 1,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)- 

- - -ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ราษฎรมีอาชีพ
และมรีายได ้

กองช่าง 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
โคเนื้อ ตำบลทัพราช หมู่ที่ 1-17 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกดิรายได้
ในการครองชีพ 

จำนวน 1 
แห่ง 

- - - 2,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)- 

- -ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ราษฎรมีอาชีพ
และมรีายได ้

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ  - - - - 1,000,000 3,000,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต   
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

 3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสร้างสถานท่ีออกกำลัง
กาย เครื่องออกกำลังกายรอบ
สระน้ำ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลัง
กายและส่งเสริม
ให้ประชาชนรัก
สุขภาพมากขึ้น 

ระยะทาง 
1,400 

- - - - 2,000,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

-เครื่องออก
กำลังกาย
จำนวน 1 แห่ง 

-ประชาชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และรักสุขภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านโคกไพล  
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลัง
กายและส่งเสริม
ให้เยาวชนสนใจ
เล่นกีฬา 

จำนวน 1 
แห่ง 

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

- -สนามกีฬา
เอนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านหนอง
ผักแว่น  หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลัง
กายและส่งเสริม
ให้เยาวชนสนใจ
เล่นกีฬา 

จำนวน 1 
แห่ง 

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

- -สนามกีฬา
เอนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 

เยาวชนมี
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย
และสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - - - - 9,820,000 2,000,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน 
สำนักงานปลัด 
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว/ดำ-สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
- เต้นท์ ขนาด 2 ห้อง 
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
- ตู้เก็บเอกสารบานเปดิสูงพร้อมลิน้ชัก 
- เก้าอี้นั่งคอย  
- โต๊ะทำงาน 
- เก้าอี้พนักพิง 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด36,000 บีทียู 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด24,000 บีทียู 
- โต๊ะประชุม  
- ชุดโซฟา 
- โต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว 
- ตู้เหล็ก 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อ
การ
ดำเนินงาน 

 
 

จำนวน 1 เครื่อง 
 
จำนวน 5 หลัง 
จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 2 ตู้ 
จำนวน 2 ตู้  
จำนวน 3 ตู้ 
จำนวน 6 ชุด 
จำนวน 3 ตัว 
จำนวน 3 ตัว 
จำนวน 2 เครื่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 30 ตัว 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 20 ตัว 
จำนวน 2 ตัว 

 
 

250,000 
 

190,000 
14,000 
11,000 
11,000 
21,000 
30,000 
24,000 
12,000 
94,000 
30,200 
200,000 
28,000 
40,000 
5,500 

 

 
 

250,000 
 

190,000 
14,000 
11,000 
11,000 
21,000 
30,000 
24,000 
12,000 
94,000 
30,200 
200,000 
28,000 
40,000 
5,500 

 

 
 

250,000 
 

190,000 
14,000 
11,000 
11,000 
21,000 
30,000 
24,000 
12,000 
94,000 
30,200 
200,000 
28,000 
40,000 
5,500 

 

 
 

250,000 
 

190,000 
14,000 
11,000 
11,000 
21,000 
30,000 
24,000 
12,000 
94,000 
30,200 
200,000 
28,000 
40,000 
5,500 

 
 

 
 

250,000 
 

190,000 
14,000 
11,000 
11,000 
21,000 
30,000 
24,000 
12,000 
94,000 
30,200 
200,000 
28,000 
40,000 
5,500 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน 
กองคลัง 
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2บาน 
- ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 4 ช้ัน 
- ม่านปรับแสง 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องโทรสาร 
- เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ ่
- โต๊ะทำงาน 
- เก้าอี้แบบพนักพิง 
- พัดลมตั้งโต๊ะ 
ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ  
สำนักงานปลัด 
- ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา 
- ล้อรถเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

 
 

จำนวน 10 ตู้ 
จำนวน 10 ตู้ 
จำนวน 2 ตู้ 
จำนวน 3 ชุด 
จำนวน 2 เครื่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 6 โต๊ะ 
จำนวน 10 ตัว 
จำนวน 2 ตัว 
 
 
จำนวน 1 คัน 
 
 
 
จำนวน 7 เส้น 

 
 

45,000 
45,000 
16,000 
40,000 
60,000 

- 
- 
- 
- 

3,000 
 
 

900,000 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,000 
 
 

900,000 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

20,000 
- 
- 
- 

3,000 
 
 

900,000 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,500 
30,000 
15,000 
3,000 

 
 

900,000 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,000 
 
 

900,000 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ  
สำนักงานปลัด 
- ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย  
 

-ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่
กว่า  110 กิโลวัตต์ 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

 
 
   จำนวน 1 คัน 
 
 
 
 
 
จำนวน 1 คัน 

 

 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 

 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 

 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 

 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 

 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 

 
1,000,000 

 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาฯ 
สำนักงานปลัด 
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
กองคลัง 
- กล้องถ่ายรูป ดิจิตอลทสักรีน 
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
สำนักงานปลัด 
- เคร่ืองพ่นละอองฝอย 
- เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
สำนักงานปลัด 
- ลำโพงตู้ติดพนัง 
- เคร่ืองแอมป ์
- เคร่ืองขยายเพาเวอร์มกิซ์ 
- เคร่ืองวิทยุแม่ขา่ย 
ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ 
สำนักงานปลัด 
- คูเลอร์ต้มน้ำร้อน 
- คูเลอร ์
- ซ้ิงล้านจานแบบขาตั้ง 
- เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แข็ง 
- เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น 
- เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 
- แก้วน้ำ 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 

 
 

จำนวน 1 ตัว 
 
จำนวน 2 ตัว 
 
 
จำนวน 1 เคร่ือง 
จำนวน 1 เคร่ือง 
 
 
จำนวน 4 ตู้ 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 3 ชุด 
 
 
จำนวน 2 ถัง 
จำนวน 2 ถัง 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 5 เคร่ือง 
จำนวน 5 เคร่ือง 
จำนวน 3 เคร่ือง 
จำนวน 200 ใบ 

 
 

10,000 
 
- 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

2,500 
5,000 
6,500 

500,000 
 
 

36,000 
10,000 

- 
50,000 
55,000 
40,000 
5,000 

 
 

10,000 
 

30,000 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

2,500 
5,000 
6,500 

500,000 
 
 

36,000 
10,000 
8,000 
50,000 
55,000 
40,000 
5,000 

 
 

10,000 
 
- 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

2,500 
5,000 
6,500 

500,000 
 
 

36,000 
10,000 

- 
50,000 
55,000 
40,000 
5,000  

 
 

10,000 
 
- 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

2,500 
5,000 
6,500 

500,000 
 
 

36,000 
10,000 
8,000 
50,000 
55,000 
40,000 
5,000 

 
 

10,000 
 
- 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

2,500 
5,000 
6,500 

500,000 
 
 

36,000 
10,000 
8,000 
50,000 
55,000 
40,000 
5,000 

 
 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน 
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
     งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
- กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 
ค่าครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
สำนักงานปลัด 
- ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 
- สว่านเจาะปูน 
- สายดับเพลิง ยาว 30 เมตร 
- สัญญาณไฟไซเรนรถกู้ชีพ-กู้ภัย 
- เข็มขัดรัด และหมอน 
ล็อกศีรษะ 
- กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 
- เครื่องล้างอัดฉีด 
- เครื่องเชื่อมอเนกประสงค์ 220 
โวลล ์
- เลื่อยฉล ุ
-. สว่านอเนกประสงค ์
- สายส่งน้ำ ขนาด 2.5” 
- สายส่งน้ำ ขนาด 2” 
- สายสูบน้ำพร้อมข้อต่อขนาด 3” 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

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

 
5,000 

 
 

18,000 
2,000 
20,000 
10,000 
4,500 

 
1,000 
7,000 
10,000 

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

 
- 
 
 

18,000 
2,000 
20,000 
10,000 
4,500 

 
1,000 
7,000 
10,000 

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

 
- 
 
 

18,000 
2,000 
20,000 
10,000 
4,500 

 
1,000 
7,000 
10,000 

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

 
- 

 
 
18,000 
2,000 
20,000 
10,000 
4,500 

 
1,000 
7,000 
10,000 

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

 
- 

 
 

18,000 
2,000 
20,000 
10,000 
4,500 

 
1,000 
7,000 
10,000 

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

 
กองคลัง 

 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
    งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวกะโหลกดูดน้ำสวมสาย ขนาด 3 “ 
- ชุดกระดานรองหลัง 
- ชุดเผือกดามหลัง 
- เผือกแข็งดามคอ 16 ระดับ 
- เคร่ืองปั่นไฟ (ขนาด 5กิโลวัตต์) 
- กรวยจราจร คาด สะท้อนแสง ขนาด 80ซม. 
- เสื้อจราจรสะท้อนแสง 
- อุปกรณ์ติดตั้งในรถกู้ชีพ 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
สำนักงานปลัด 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ 
- เคร่ืองพิมพ์ส ี
- เคร่ืองพิมพ์ขาวดำชนิดเลเซอร ์
- เคร่ืองสำรองไฟ  
- โน๊ตบุ๊ก 
กองคลัง 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบ CPUตัว 
- เคร่ืองพิมพ์สี-ขาวดำแบบหมึกเตมิ 
- เคร่ืองพิมพ์เช็ค 
- โน๊ตบุ๊ก 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อ
การ
ดำเนินงาน 

จำนวน 2 หัว 
จำนวน 1 อัน 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 1 เคร่ือง 
จำนวน 30 อัน 
จำนวน 30 ตัว 
จำนวน 1 ชุด 
 
 
จำนวน 2 ชุด 
จำนวน 5 เคร่ือง 
จำนวน 2 เคร่ือง 
จำนวน 2 เคร่ือง 
จำนวน 1 เคร่ือง 
จำนวน 6 เคร่ือง 
จำนวน 6 เคร่ือง 
จำนวน 1 เคร่ือง 
จำนวน 1 เคร่ือง 

10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
65,000 
12,000 
10,000 
250,000 

 
 

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

- 
60,000 
72,000 
40,000 
22,000 

10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
65,000 
12,000 
10,000 
250,000 

 
 

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

- 
- 
- 
- 

22,000 

10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
65,000 
12,000 
10,000 
250,000 

 
 

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

- 
- 
- 
- 

22,000 

10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
65,000 
12,000 
10,000 
250,000 

 
 

44,000 
60,000 
15,800 
11,600 
22,000 

- 
- 
- 

22,000 

10,000 
10,000 
5,000 
5,000 
65,000 
12,000 
10,000 
250,000 

 
 

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

- 
- 
- 
- 

22,000 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 

กองคลัง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน 
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือ่นทึบ 
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
- ตู้ไม้ แบบ 3 ช่อง 
- ชั้นวางหนังสือ 
- โต๊ะทำงาน 
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี ้
- พัดลมติดผนัง 
- เตียงพยาบาลสำหรับเด็ก 
- เก้าอีพ้นักพิง 
-เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ครุภณัฑ์การศึกษา 
- เครื่องเล่นสนาม 
ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ 
- ซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา 
ค่าครุภณัฑ์การแพทย ์
-เครื่องช่างน้ำหนักแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 
 

เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี 
จำนวน 6 ศูนย์ 

 
จำนวน 6 ตู้ 
จำนวน 6 ตู้ 
จำนวน 20 ตู้ 
จำนวน 20 อัน 
จำนวน 12 ตัว 
จำนวน 6 ชุด 
จำนวน 20 ตัว 
จำนวน 6 เตียง 
จำนวน 6 ตัว 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
จำนวน 6 ชุด 
 
 
จำนวน 1 คัน 
 
 
 
จำนวน 6 เครื่อง 

 
33,000 
33,000 
168,000 
36,000 
60,000 
72,000 
100,000 
54,000 
15,000 
120,000 

 
 

6,000,000 
 
 

523,000 
 
 
 

120,000 
 

 
33,000 
33,000 
168,000 
36,000 
60,000 
72,000 
100,000 
54,000 
15,000 
120,000 

 
 

6,000,000 
 
 

523,000 
 
 
 

120,000 
 
 

 
33,000 
33,000 
168,000 
36,000 
60,000 
72,000 
100,000 
54,000 
15,000 
120,000 

 
 

6,000,000 
 
 

523,000 
 
 
 

120,000 
 
 

 
33,000 
33,000 
168,000 
36,000 
60,000 
72,000 
100,000 
54,000 
15,000 
120,000 

  
 

6,000,000 
 
 

523,000 
 
 
 

120,000 
 
 

 
33,000 
33,000 
168,000 
36,000 
60,000 
72,000 
100,000 
54,000 
15,000 
120,000 

 
 

6,000,000 
 
 

523,000 
 
 
 

120,000 
 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
   งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภัณฑ์งานบ้านฯ 
- คูเลอร์น้ำสแตนเลสอย่างดี ขนาด 30 ซม. 
- แก้วน้ำสแตนเลสอย่างดีขนาด 8 ซม. 
- ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 
- เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 กีอก 
- โต๊ะหมู่บูชา 
- ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 
- ตู้เหล็ก 2 บาน  
- เครื่องปรับอากาศ  
-เครื่องซักผ้า 
ค่าครุภัณฑ์โฆษณา 
- โทรทัศน์ 
- ลำโพง 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก 
- เครื่องพิมพ์ขาวดำชนิดเลเซอร์ 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ  
- ค่าติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 

เพื่อใช้ในกอง
การศึกษา 
ในการ
ดำเนินงาน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี 
จำนวน 6 ศูนย์ 
 

 
จำนวน 10 อัน 
จำนวน 300 ใบ 
จำนวน 6 เครื่อง 
จำนวน 6 เครื่อง 
 
จำนวน 6 ชุด 
จำนวน 6 ตู้ 
จำนวน 6 ตู้ 
จำนวน 6 เครื่อง 
จำนวน 6 เครื่อง 
 
จำนวน 12 เครื่อง 
จำนวน 6 เครื่อง 
 
จำนวน 14 เครื่อง 
จำนวน 6 เครื่อง 
จำนวน18เครื่อง 
จำนวน 6 ชุด 
 
 

 
50,000 
45,000 
42,000 
156,000 

 
60,000 
108,000 
33,000 
280,000 
108,000 

 
108,000 
250,000 

 
308,000 
72,000 
47,400 
104,400 

 
 300,000 
 

 
50,000 
45,000 
42,000 
156,000 

 
60,000 
108,000 
33,000 
280,000 
108,000 

 
108,000 
250,000 

 
308,000 
72,000 
47,400 
104,400 

 
300,000 

 
50,000 
45,000 
42,000 
156,000 

 
60,000 
108,000 
33,000 
280,000 
108,000 

 
108,000 
250,000 

 
308,000 
72,000 
47,400 
104,400 

 
300,000 

 
50,000 
45,000 
42,000 
156,000 

 
60,000 
108,000 
33,000 
280,000 
108,000 

 
108,000 
250,00.0 

 
308,000 
72,000 
47,400 
104,400 

 
300,000 

 
50,000 
45,000 
42,000 
156,000 

 
60,000 
108,000 
33,000 
280,000 
108,000 

 
108,000 
250,00.0 

 
308,000 
72,000 
47,400 
104,400 

 
300,000 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
  งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน 
- เครื่องสแกนเนอร ์
- ม่านปรับแสง 
- โต๊ะทำงาน ระดับ 3 
- โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 
- เก้าอี้พนักพิง ผอ.กอง 
- เก้าอี้ จนท. 
- เก้าอี้ผู้ติดต่อราชการ 
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
- ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อน 
- ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 
- เครื่องปรับอากาศ 
36,000 BTU 
- พัดลมติดผนัง 
 
 
 
 
 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

 
จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 1 ชุด 
จำนวน 1 ตัว 
จำนวน 1 ตัว 
จำนวน 1 ตัว 
จำนวน 1 ตัว 
จำนวน 5 ตัว 
จำนวน 2 ตู้ 
จำนวน 1 ตู้ 
 
จำนวน 1 ตู้ 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
จำนวน 2 ตัว 

 
7,000 
2,500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 

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

- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15,000 
7,500 

 
7,500 

- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

47,000 
 

6,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

47,000 
 

6,000 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
       งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า 
-เครื่องพิมพ์สี-ขาวดำชนิด
เลเซอร ์
 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
จำนวน 2 เครื่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 

 
30,000 

 
7,000 
10,000 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน 
- เก้าอี้ผู้มาตดิต่อ ราชการ 
- ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 
- ตู้เก็บเอกสารแบบ2 บาน
เลื่อน 
-โต๊ะทำงานระดับ3 
- เก้าอี้ทำงาน ผอ.กอง 
- เครื่องตัดสติ๊กเกอร ์
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอรับภาพ 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

 
จำนวน 5 ตัว 
จำนวน 1 ตู้ 
จำนวน 2 ตู้ 
 
จำนวน 1 ตัว 
จำนวน 1 ตัว 
จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 1 ชุด 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
12,500 
7,500 
15,000 

 
8,000 
7,500 

- 
50,000 

 
- 
- 

15,000 
 
- 
- 

25,000 
50,000 

 
- 
- 

15,000 
 
- 
- 
- 

50,000 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

50,000 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ 
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 
220 โวลท ์
-โซ่ ขนาด 10 ม. 
- โซ่ ขนาด 5 ม. 
- สายเบลท์ ขนาด 3 ม. 
- สายเบลท์ ขนาด 6 ม. 
- รอกทด ขนาด 3 ตัน 
- รอกสลิงโยกมือ 
- ชุดประแจ 
- ชุดโคมไฟส่องสว่าง 
พร้อมขาตั้ง 
- กล่องเครื่องมือ 
-เทปวัดระยะทาง 
50 เมตร 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 เส้น 
จำนวน 1 ชุด 
 
จำนวน 1 กล่อง 
จำนวน 1 ตลับ 
 

 
65,000 

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

 
1,000 
1,000 

 
 

 
65,000 

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

 
1,000 
1,000 

 

 
65,000 

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

 
1,000 
1,000 

 

 
65,000 

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

 
1,000 
1,000 

 

 
65,000 

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

 
1,000 
1,000 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
- เครื่องเจียรไ์ฟฟ้า 4 นิ้ว  
-เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว 
- ปั้มลมแบบลูกสูบ ถังขนาด
เก็บลม 92 ลิตร 
-สว่านไฟฟ้า  
-ตู้เช่ือมไฟฟ้า 
-เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 
-ไมค์ไร้สาย 
-มิ๊กเซอร ์
- สปอร์ตไลท์ LED 4 โคม 
- ไมค์โครโฟน 
ค่าครุภณัฑ์คอมฯ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
-โน๊ตบุ๊ก 
- เครื่องพิมพ์สีเลเซอร ์
- เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ค่าครุภณัฑ์โฆษณาฯ 
- อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 
ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ 
-รถกระบะตอนเดียวแบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 เพลา 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 

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

 
2,500 
3,000 
19,000 

 
3,000 
8,000 
7,000 
8,000 
8,500 
16,000 
3,000 

 
44,000 
22,000 
17,000 
17,400 

 
38,000 

 
720,000 

 
2,500 
3,000 
19,000 

 
3,000 
8,000 
7,000 
8,000 
8,500 
16,000 
3,000 

 
44,000 
22,000 
17,000 
17,400 

 
38,000 

 
720,000 

 
2,500 
3,000 
19,000 

 
3,000 
8,000 
7,000 
8,000 
8,500 
16,000 
3,000 

 
44,000 
22,000 
17,000 
17,400 

 
38,000 

 
720,000 

 

 
2,500 
3,000 
19,000 

 
3,000 
8,000 
7,000 
8,000 
8,500 
16,000 
3,000 

 
44,000 
22,000 
17,000 
17,400 

 
38,000 

 
720,000 

 
2,500 
3,000 
19,000 

 
3,000 
8,000 
7,000 
8,000 
8,500 
16,000 
3,000 

 
44,000 
22,000 
17,000 
17,400 

 
38,000 

 
720,000 

 

กองช่าง 

รวม 17,923,800 17,659,800 17,624,300 17,678,800 16,595,300  

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่  4  

การติดตามและประเมินผล 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

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

(๒) 2 

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

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 3 

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

 (๓) 3 

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

(๓) 3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 3 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

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

๖๐ 
(๑๐) 

10 

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

(๑๐) 9 

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

(๑๐) 9 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

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

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 98 
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4.2 การติดตามและประเมิณผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4 

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

(๕) 4 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 4 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)    
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดร ้อยละ การกำหนดอ ันเก ิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 92 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิ ดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง  ๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ตามข้อบัญญตั ิ การเบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
- - - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิตสังคม
การศึกษาและการสาธารณสุข 

- - - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศลิปะ วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

- - - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบคุลากรและองค์กร - - - - 

รวม - - - - 
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ปัญหา/อุปสรรค 

- การเก็บข้อมูลโดยการดูจากสภาพงานที่แล้วเสร็จ และการสอบถามจากประชาชนโดยตรง 
- ชุมชน/หมู ่บ้านรับทราบว่าเป็นโครงการตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู ้ดำเนินการโดยการ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอง 
- โครงการที่มีความจำเป็นมาก เนื่องจากประชาชนต้องใช้เส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและสัญจรไป – มา 
- การมีส่วนร่วม หมู่บ้านคัดเลือกจากแผนชุมชนของหมู่บ้านในลำดับที่ 1 และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ในการดำเนินโครงการ 
- ความเพียงพอขนาดของปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมากที่สุด สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 
- เป็นโครงการก่อสร้างที่มีความคุ้มค่าต้องบประมาณและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก 
- ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ โครงการนี้ให้กับหมู่บ้าน 
  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 -ควรจัดประชุมประชาคมเพ่ือทำความเข้าใจหรือชี้แจงให้ประชาชนทราบ  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 -ควรมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของหมู่บ้านในพ้ืนที่  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงและเป็นประจำ 

- การก่อสร้างควรมีการควบคุม ดูแลการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมอย่างเคร่งครัด มีการ
ตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและไม่ควรกระทบกับประชาชน 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 (๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน     
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ   หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปากที่เกิดขึ้นกับเด็ก  ๆ โรคพิษสุนัขบ้า    
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื ้นที่ ระงับการเกิดโรคระบาด           
การทำลายและการรักษา  
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  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาต่ำประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย     

มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน       
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบลในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู ้ต ิดยาเสพติด แต่เพื ่อเป็นการป้องกันมีแนวทางการป้องกันโดยการลงพื ้นที ่ค้นหาการรณรงค์ป้องกัน              
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไขจัดทำแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกตจากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื ่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
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