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ส่วนท่ี 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลด้านกายภาพ

1.1 ท่ีตั้ง

ตําบลทัพราชเป็นตําบลที่แยกออกมาจากตําบลตาพระยา เม่ือปี พ.ศ. 2528 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมา

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรพบุรุษเดิมเป็นส่วนน้อยพูดภาษาเขมร มีท่ีทําการองค์การบริหารส่วน

ตําบลตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนธนะวิถี ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจาก

อําเภอตาพระยา ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 406.234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

246,715.25 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบเหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานา

สภาพบ้านเรือนปลูกอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศในเขตพ้ืนที่ตําบลทัพราช มีอากาศร้อนช้ืน

1.4 ลักษณะดิน

ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ํา บางพื้นท่ีเป็นดินเหนียวและดินดาน

1.5 ลักษณะแหล่งน้ํา

ตําบลทัพราชมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติ เช่น คลอง หนอง ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งนํ้าท่ีสร้างขึ้น อาทิเช่น สระนํ้า

ขนาดใหญ่ ฝาย บาดาล ฯลฯ

แหล่งน้ําธรรมชาติ

 ลําห้วย/คลอง จํานวน 14 สาย

 หนองน้ํา จํานวน 21 แห่ง
แหล่งน้ําที่สร้างข้ึนและสามารถใช้งานได้

 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 เม่ือวันท่ี 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 หมู่ที่ 15
7. บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 16. บ้านหนองกก หมู่ที่ 16
8. บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 17. บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17
9. บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

แผนท่ีอาณาเขตของตําบลทัพราช
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2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน แบ่งเขตเลือกต้ังออกเป็นท้ังหมด 17 เขต

การเลือกตั้งส่วนใหญ่ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกต้ังเป็นอย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง

ค่อนข้างสูง มีจุดท่ีน่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงท่ีจะมีการเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก

สภา โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นํา

เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอําเภอทราบ การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เก่ียวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําได้และทําไม่ได้ให้ประชาชนได้

รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม

ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

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

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนประชากร (คน)
2564 2565 2566

1 บ้านหนองติม 712 714 716
2 บ้านตะลุมพุก 849 854 859
3 บ้านหนองปรือ 1,643 1,641 1,644
4 บ้านเหนือ 525 525 526
5 บ้านใหม่ไทยถาวร 1,144 1,168 1,172
6 บ้านเจริญสุข 689 690 692
7 บ้านโคกไพล 1,036 1,035 1,036
8 บ้านโคกกราด 1,098 1,105 1,106
9 บ้านหนองผักแว่น 844 844 846
10 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 908 920 922
11 บ้านเนินขาม 894 883 891
12 บ้านคลองยาง 1,399 1,396 1,397
13 บ้านทุ่งทะเล 598 594 598
14 บ้านไพลงาม 650 647 652
15 บ้านเขาวงศ์ 755 757 759
16 บ้านหนองกก 728 725 729
17 บ้านไพรอนันต์ 704 716 718

รวม 15,176 15,214 15,263
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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 ปี

จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 1,051 908 อายุมากกว่า ๖๐ ปี

รวม 7,435 7,519 ท้ังส้ิน 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 ช่องตะโก
6. วัดเจริญสุข
7. ท่ีพักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น
8. วัดโคกไพล
9. ท่ีพักสงฆ์บ้านระเบิกขาม
10. วัดโคกกราด
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11. ท่ีพักสงฆ์เขาน้อยแสงเทียน
12. วัดป่าหนองผักแว่น
13. สํานักสงฆ์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
14. สํานักสงฆ์ประชาสุขสันต์ (บ้านเนินขาม)
15. สํานักสงฆ์บ้านคลองยาง
16. สํานักสงฆ์วังรีทอง
17. สํานักสงฆ์ป่ารัง
18. ท่ีพักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์

4.2 สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองติม
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกไพล
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองผักแว่น

4.3 อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) สถานีตํารวจชุมชนตําบลทัพราช จํานวน 1 แห่ง
2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 1 ศูนย์
3) หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ทัพราช จํานวน 1 หน่วย
มวลชนจัดตั้ง
1) ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 414 คน
2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น 285 คน

4.4 ยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดท่ีน่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นํา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอําเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกตั้งที่กระทําได้และทําไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้
พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถ่ินทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

4.5 การสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนทัพราช มีหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีต้องดูแลด้านต่างๆ คือ

(๑) ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทําบัตรผู้พิการ
(๔) ดําเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน
(๕) ดําเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(๖) ดําเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.
(๗) ดําเนินโครงการสร้างและซ่อมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง
(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ํา , ทางราง ฯลฯ)

เน่ืองจากตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดสระแก้ว - บุรีรัมย์ จึงทําให้
มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางได้โดย

 รถโดยสารประจําทางสายบุรีรัมย์ - จันทบุรี วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร บ้านหนองปรือ และบ้าน
เหนือ

 รถโดยสารประจําทางสายมุกดาหาร-พัทยา - ระยองวิง่ผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและบา้นโคกกราด

 รถโดยสารประจําทาง สายนครราชสีมา - ตลาดโรงเกลือ วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและ
บ้านโคกกราด

5.2 ไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ
ดําเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้ง น้ี องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

5.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช มีประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์และที่เหลือ

จะเป็นการใช้น้ําบาดาล แต่จะมีปัญหาในทุกๆปีมีบางหมู่บ้านท่ีเกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทําให้น้ําไม่เพียงพอสําหรับใช้ใน

การอุปโภคบริโภคได้ในฤดูแล้ง

5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น

โทรศัพท์มือถือ สําหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจําอําเภอ

ซ่ึงมี จํานวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
- มีหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านมีครบท้ัง 17 หมู่บ้าน
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ท่ีสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช
- องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการท่ียัง

คาลดแคลนเน่ืองจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราชในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้



7

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 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. เลี้ยงสัตว์ 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 การเล้ียงโค กระบือ เป็ด สุกร ไก่เพื่อจําหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
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6.4 การบริการ
การบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

 สถานีบริการน้ํามันขนาดใหญ่ 7 แห่ง

 สถานีบริการน้ํามันขนาดเล็ก 12 แห่ง

 โรงสีข้าว 52 แห่ง

 ร้านค้าท่ัวไป 130 แห่ง

 ร้านอาหาร 20 แห่ง

 ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 11 แห่ง

 ร้านรับซ้ือข้าว 5 แห่ง

 ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
6.5 การท่องเท่ียว

1. ละลุ 7. ละเลิงบ้านใหม่ไทยถาวร
2. อุทยานแห่งชาติตาพระยา 8. ละเลิงบ้านหนองปรือ
3. อ่างเก็บน้ําห้วยยาง 9. จุดชมวิวผาแดง
4. ปราสาทเขาโล้น 10. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามเศรษฐกิจ
5. ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ พอเพียง
6. จารึก ร.5

6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราชนั้น ไม่มีเขตอุตสาหกรรมใดๆ จัดตั้งขึ้นในพื้นท่ีเลย
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มอาชีพ จํานวน 33 กลุ่มประกอบด้วย
- กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้าวหน้า จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเย็บจักร จํานวน 3 กลุ่ม
- กลุ่มเล้ียงโค จํานวน 11 กลุ่ม
- กลุ่มปลูกพริก จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน จํานวน 3 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จํานวน 2 กลุ่ม
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตนเอง จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเล้ียงปลา 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
- กลุ่มจัดซ้ือปุ๋ยให้กู้ยืม จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ จํานวน 1 กลุ่ม
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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

มีค่าแรงในพ้ืนที่ตํ่ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน
ไปรับจ้างทํางานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพื้นท่ี
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ
เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย 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 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น

ภาษาที่ใช้ในตําบลทัพราชมีอยู่ 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก

เมล่อนของตําบลทัพราช เป็นผลไม้ท่ีได้รับความนิยมนําไปเป็นของฝากในเทศกาลต่าง ๆ
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ํา
ทรัพยากรน้ําในตําบลทัพราชส่วนใหญ่จะเป็นคลองและหนองน้ํา

8.2 ป่าไม้
ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ

8.3 ภูเขา

ตําบลทัพราชมีพื้นท่ีติดเขตรอยต่อกับประเทศกัมพูชาและติดกับเทือกเขาบรรทัด

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราชส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก เป็นท่ีนา ไร่

สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็

ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ การประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกๆปี ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน

*************************************************
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ส่วนท่ี 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาชาติระยะยาว (พ.ศ.256๑ - 2580) สาระสําคัญของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้นจึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทํา
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับ
การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชน
ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยจะได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี
เก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”
โดย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกําหนด

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับ ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการได้แก่

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ
กินดี อยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
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๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็น
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคล่ือน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทําหน้าที่ในการกํากับหรือในกา
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทํางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงแปลงยุทธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซ่ึงกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท่ีกําหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากน้ีไปพิจารณาจากการ
ประเมิน สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มี
ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจําเป็นสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบ
เศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพการกระจายความม่ันคงอย่าง
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ท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต
ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาขอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังน้ี
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
๒) ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคม มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปี
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓
๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง การค้า
มนุษย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่าง และอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการลงทุนและการ
ส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การกระจายอํานาจ และการมีส่วน
ร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได้
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ควรเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงข้ึนการป้องกันและ
ขยายตัวของพื้นท่ีชุมชน และ อุตสาหกรรม เพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง ได้กําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์ Gateway to the World “ประตูสู่การค้าโลก” โดยมี
จุดเน้นท่ีสําคัญ 3 ด้าน ดังนี้ คือ
1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก
1.1 พัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ
1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley
1.5 ศูนย์ทดสอบยานยนต์
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2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล
3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร
3.3 เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

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

เกษตร มาตรฐานสากล เส้นทางท่องเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม”
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน และรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนท่ีพร้อมด้วยระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่ม
จังหวัดและไปสู่อินโดจีน
2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัดจํ า ห น่ า ย
ของอินโดจีน
3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนของอินโดจีน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงชุมชน และส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเท่ียว และมีระบบขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว
เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มี เรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ



15

กลยุทธ์
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและภูมิภาค
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. จัดทําเร่ืองราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเท่ียวของภูมิภาค
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้ มาตรฐานสากล
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งเพ่ืออํานาจทางการตลาด
กลยุทธ์
1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน
2. เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับการ
เติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน
ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3. การกําหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดท่ีเหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระบบ
เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) :

“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถ่ินเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวชุมชน เชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว เพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๑)
ตัวช้ีวัดที่ ๒ อายุค่าเฉล่ียของการมีสุขภาพดีของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นต่อปี (๐.๒ ปี)
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕)
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕)
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ปริมาณน้ําท่ีกักเก็บได้ในแต่ละปี (ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.)
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕)
ตัวช้ีวัดที่ ๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานแต่ละปี (จํานวน ๒ แห่ง)
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๓)
ตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี
(ร้อยละ ๓)
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ จํานวนการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(จํานวน ๒ เรื่องจาก ๙ เรื่อง)
ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ จํานวนครั้งในการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงจากภัยคุกคามต่างๆ (๒ ครั้ง)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (ประเด็นยุทธศาสตร์)
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสําหรับ
คนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะท่ีดีรวมทั้งรายได้ สังคม และส่ิงแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพดี รายได้ดี และส่ิงแวดล้อมดี
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกช่วงวัย ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต
ปกติ Way of Life
๓. ประชาชนได้รับการบริการท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจในการรับ บริการ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว เพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๑)
ตัวช้ีวัดที่ ๒ อายุค่าเฉล่ียของการมีสุขภาพดีของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพิ่มข้ึนต่อปี (๐.๒ ปี)
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
๒. ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นวิถี Way of Life
๓. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดําริ (สืบสาน รักษา ต่อยอด)
๔. สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในทุกช่วงวัย
๕. พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์
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๖. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน

หมายเหตุ ๑ โครงสร้างพื้นฐานหมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอย
๒ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคมเช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ซ่ึงกีฬา
และนันทนาการน่าจะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีทําให้เกิดสุขภาวะ
๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว จะครอบคลุมรายได้ของประชาชนในจังหวัดทั้งสาขา
การเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาการค้าส่ง - ค้าปลีก และสาขาอื่นๆ

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจําหน่าย
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด
เป้าประสงค์
๑. เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
๒. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
๓. มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
๔. มีการจัดจําหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕)
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕)
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ปริมาณน้ําท่ีกักเก็บได้ในแต่ละปี (ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.)
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :
๑. บริหารจัดการแหล่งน้ําอย่างเป็นระบบ ท้ังในเขตชลประทานและนอกชลประทาน
๒. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพพัฒนาสินค้าเกษตรและสมุนไพร
๓. พัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรให้มีทักษะ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร และการเป็น
ผู้ประกอบการ
๔. ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืน
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรและสมุนไพร
๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
๗. ส่งเสริมการแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
๘. พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
๙. เสริมสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรและสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชื่อมโยง
อารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
เป้าประสงค์
๑. เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณสืบสานวัฒนธรรมชุมชน
๒. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย สร้างความม่ันใจและประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีดี
๓. เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย อาทิ การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ เชงิเกษตร เชิงกีฬา และวิถีชุมชน
๔. มีการจัดกิจกรรมพิเศษหรืองานมหกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวตลอดปี
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แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :
๑. พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย
๒. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเท่ียวและสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวท้ัง
ในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกชุมชน บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและผู้ประกอบการการท่องเท่ียว
๔. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกรมการท่องเท่ียว
กําหนด
๕. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเท่ียว อาทิ การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ เชิงเกษตร เชิงกีฬา และวิถีชุมชน
๖. จัดกิจกรรมพิเศษหรืองานมหกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อาทิ มหกรรมกีฬาเสริมสุขภาพ
๗. พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ตามกลุ่มศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว
๘. พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อดิจิทัล
๙. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว
ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดที่ ๑. ร้อยละของรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕)

ตัวช้ีวัดที่ ๒. จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานแต่ละปี (จํานวน ๒ แห่ง)
หมายเหตุ ๔ ชุมชนสุขชาติวิถี คือ วิถีแห่งความสุขของคนในชุมชน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน
เป้าประสงค์

๑. การประกอบกิจการ การค้า การค้าชายแดน และการลงทุนในจังหวัดสระแก้วมีบรรยากาศท่ีดี และเป็น

ศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน

๒. ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้วเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ๕

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่ง เชื่อมโยงกับจังหวัด ใกล้เคียงและประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การค้าชายแดน การลงทุน และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
นักลงทุนมาดําเนินกิจการในจังหวัดสระแก้ว
๓ . ยกระดับการให้บริการพิธีศุลกากรและพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง เพื่ อ อํานวยความสะดวก
การค้าชายแดน
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว รวมท้ังการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop service – OSS)
๕. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงานท้องถิ่นและต่างด้าวให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานรวมถึงการอํานวยความสะดวกด้านการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว
๖. เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิต/ การประกอบอาชีพ /การอยู่อาศัย / การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
๗. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดที่ ๑. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๓)

ตัวช้ีวัดที่ ๒. ร้อยละของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เพ่ิมขึ้นต่อปี

(ร้อยละ ๓)

หมายเหตุ ๕อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนบนพื้นฐานความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ทาง
เทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่การลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน หรือการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่า และ
ลดการปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีการ
ดําเนินงานภายใต้หลักการความร่วมมือพึ่งพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ท้ังหน่วยงานรัฐ
ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงครอบคลุม ๕ มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ ประการ

- มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Emission) หรือมีของเสียเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด
- มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีและได้มาตรฐาน
- มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดี
- มีการเก้ือกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคมโดยรอบ

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
เป้าประสงค์

๑. มีความม่ันคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

๒. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง

๓. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน

๔. คนและชุมชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :
๑. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้
งานได้ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
๓ . เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว ามสั มพั น ธ์ แ ล ะคว า ม ร่ ว ม มื อที่ ดี ใ น ร ะดั บท้ อ ง ถิ่ น กั บป ร ะ เทศ เพื่ อ นบ้ า น
(จังหวัด, ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, ฝายพลเรือน)
๔. เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง
๕. สร้างตระหนักรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สร้าง
ทักษะวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความม่ันคงและภัยคุกคามให้ประชาชนในพื้นท่ีชายแดน
ตัวช้ีวัด
ตัวชี้วัดท่ี ๑. จํานวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความม่ันคงแห่งชาติ๖

(จํานวน ๒ เรื่องจาก ๙ เรื่อง)
ตัวชีว้ัดท่ี ๒. จํานวนครั้งในการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงจากภยัคุกคามตา่ง ๆ (๒ ครั้ง)
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หมายเหตุ ๖ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๙ เรื่อง ได้แก่
๑) ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม
๒) ความไม่เชื่อม่ันต่อระบบและสถาบันการเมือง
๓) การขาดการสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ภัยพิบัติจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและโรคระบาด
๕) ความม่ันคงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖) การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
๗) แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
๘) ยาเสพติด
๙) ความยากจน

แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์

“ การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ”
พันธกิจ
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความ ต้องการของประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
การจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยใน
จังหวัด
3. พัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
5. พัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะสะดวก ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้
1. การคมนาคมสะดวก
1.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาโครงข่าย
ด้านโลจิสติกส์
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน /ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านอํานวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์
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2. ประชาชนมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- สนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา
- คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด
- การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน
ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
และกระจายรายได้
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ย่ังยืน มีรายได้มั่นคง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน
- จัดหาแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ, สถานที่ ท่องเที่ยว,สนามกีฬา
, สถานที่พักผ่อน สวนธารณะ
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีสะดวกและเพียงพอ
2.3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา
บุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริม ทานุบํารุง ฟ้ืนฟู ศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน โบราณสถาน
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา ให้เพียงพอ
แก่เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
3.1 การพัฒนาด้านการเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รองรับการเป็น แหล่งพืชพลังงาน
ทดแทน
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
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3.2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําธรรมชาติ/แหล่งน้ําชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ํา ไว้ใช้ได้ตลอดปี
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียรวม การจัดตั้งและดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พัฒนา ฟื้นฟูสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการท่องเท่ียว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
- พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียว
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาค
อินโดจีน
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
5.การบริหารจัดการ
5.1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับดูแลเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติราชการ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ให้มีความทันสมัย นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ต่ืนตัวถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินโดยยึดม่ันในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2566 – 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน สู่นครแห่งคุณภาพและความม่ังคั่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ท่ี
มีการบริหารจัดการที่ดี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

“ 2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราชแยกเป็นยุทธศาสตร์ได้ 6 ยุทธศาสตร์เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
2.3 เป้าประสงค์
1. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่โครงการพื้นฐาน การสาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟ้า ถนน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การส่งเสริม
สนับสนุนแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรปศุสัตว์และพืชผลทางการ
เกษตรท่ีมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับประชาชนในตําบลทุกเพศทุกวัย สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
ภายในตําบล การสาธารณสุขข้ันพื้นฐานภายในตําบล
4. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นให้บริการประชาชนในเชิงรุกมุ่ง

เป้าหมายหลักให้ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน
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2.4 ตัวช้ีวัด
1.มุ่งพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟ้า ถนน

2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ

3.ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข

4.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5 .ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว

6.ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านบุคลากรและองค์กร

2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ําและการคมนาคมขนส่ง
- การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
- การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
- การพัฒนาแหล่งน้ํา อุปโภค-บริโภค สิ่งก่อสร้างเพื่อกั้นน้ํา – ชะลอน้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข
- ด้านการสาธารณสุข
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
- ด้านการศึกษาการกีฬาและนันทนาการ
- งานสวัสดิการสังคม
- การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
- การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

2.6 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ถนน ไฟฟา้ ประปา ให้มีมาตรฐานความและเพยีงพอต่อความด้องการของ
ประชาชน
2. พัฒนาแหล่งน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช มุ่งม่ันพัฒนาตามเจตนาของประชาชน เพื่อประชาชน
2.8 ความเชื่อมของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

1. ด้านความม่ันคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมลํ้าในสังคม

3. ลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

3. พัฒนาปัจจัยการผลิตและ
ระบบโครงสร้างพืํนฐานทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร เ พื่ อ ใ ห้ สิ น ค้ า
การเกษตรได้มาตรฐานสากล
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี

2. พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวสินค้า และบริการ
ให้ได้มาตรฐาน โดยค้านึง
ถึงชุมชนและส่ิงแวดล้อม

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

3. ยกระดับมาตรฐานการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว พัฒนาแห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่ือมโยง
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 ปัจ จัยการผลิต
ศูนย์รวบรวม และการ จัด
จ้าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีไ ด้
มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัด เพ่ือการยกระดับ
สินค้าเกษตรกรของจังหวัด

1. เสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตส้าหรับ
คนทุกช่วงวัยในทุกด้านความ
ต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะ
ท่ีดี รวมทัํงรายได้ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

4 .ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

5. ด้านสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์การ

พฒันาจังหวดั

สระแก้ว

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พํืนฐานและระบบโลจิสติกส์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. การพัฒนาภาค เมือง และ

พํืนที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การ

พฒันาอําเภอ

ตาพระยา

1. เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ี
สมานฉันท์และสันติสุขในพืํนที่
ชายแดนเพื่อให้ประชาชนมีความ
มั่นใจในความปลอดภัย มีอาชีพ
และรายได้ที่ ม่ันคงและสมดุลต่อ
การด้ารงชีวิต

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผ ลิตและการ จ้ าห น่าย
สินค้าเกษตรให้เหมาะสม
สอดคล้อง กับศักยภาพ
ของพืํนที่

3. ฟ้ืนฟูและจัดระเบียบ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ ห้
สอดคล้องกับศักยภาพเชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในพํืนท่ี

4. อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู แ ล ะ บู ร ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
คื น คว ามสม บูรณ์ ต า ม ธร รมช า ติ
ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ
และเป็นปัจจัยสนับสนุนการด้ารงชีวิต
ของประชาชนอย่างย่ังยืนต่อไป

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การ

พฒันาของ

องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลทัพราช

4. พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
มาตรฐานฝี มื อแรง งานสร้ า ง
บรรยากาศท่ีเ อํือต่อการลงทุน
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง
อุ ต ส า ห ก ร ร มที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาโครงสร้าง
พํืนฐาน และการบริหาร
จัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์กลางโลจิส ติ
กส์ เชื่อมโยงอินโดจีน

5. เสริมสร้างความ
ม่ันคงเพื่อการพัฒนา
พํืนที่จังหวัดชายแดน

ยุทธศาสตร์การ

พฒันากลุ่ม

จังหวดัภาคกลาง

ตอนกลาง

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมการศึกษา
และสาธารณสุข

4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6. การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
1.1 พัฒนา ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ํา สินค้าเกษตร และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
1.2 บริหารจัดการแหล่งน้ําเพิ่มปริมาณกักเก็บนํ้าเอํือต่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพ่ิม

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
2.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่

1. การพัฒนา
ผู้บริหารสมาชิกสภา

และบุคลากร
ท้องถ่ินในการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานบริการ

สาธารณะ

2. การพัฒนา
ระบบการเงิน การ
คลัง และปรับปรุง
ระเบียบกฎหมาย

รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. การพัฒนาวาง
ระบบและ

ด้าเนินการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

3. การส่งเสริม
สนับสนุน และ

พัฒนาการด้าเนิน
การจัดบริการ
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี

มาตรฐาน

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมการศึกษาและสาธารณสุข

เป้าหมาย
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
3.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.3 ประชาชนรู้รักสามัคคี เอํืออาทร และสมานฉันท์

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

6. พัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
เป้าหมาย
6.1 บริหารจัดการองค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนมีความสุข
6.2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม
6.3 ประชาชนเทิดทูลสถาบันของชาติเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ
ประชาชน

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 จัดท้าแนวเขตป่าไม้ทุกประเภท หรือท่ีสาธารณะ ให้มีแนวเขตท่ี
ชัดเจน

5. การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน
ตามอ้านาจหน้าท่ี

ภารกิจ
และนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์การ
บริหารส่วน

ตําบล
ทัพราช

ยุทธศาสตร์การ

พฒันาของ

อปท.ในเขต

จังหวดั

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพํืนฐาน
สู่ความเป็นเมือง

แห่งอนาคต

2. ด้านการ
พัฒนา การศึกษา
สาธารณสุข และ
สังคมท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีย่ังยืน

3. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม

4. ด้านการ
พัฒนาการ

ท่องเท่ียว กีฬา
ศาสนา และ
มรดกทาง
วัฒนธรรม

5. ด้านการพัฒนา
ความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

6. ด้านการพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7. ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
ปกครอง การ

บริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์การ

พฒันาของ

อบจ.สระแก้ว

1. ด้านการ
พัฒนาเมือง
อัจฉริยะ
โครงสร้าง

พืํนฐาน สู่นคร
แห่งคุณภาพ

และความมั่งค่ัง

4. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว

กีฬนันทนาการ
และพหุ

วัฒนธรรม

3. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และการพาณิชย์
อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน

2. ด้านการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา

การแพทย์และ
สาธารณสุข และ
สังคมสุขภาวะ

ท่ีน่าอยู่

5. ด้านการ
พัฒนาระบบ
ความมั่นคง

สันติสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

6. ด้านการพัฒนา
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

7. ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหาร
ราชการ การเมือง
การปกครอง การ

จัดบริการสาธารณะ
ท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี



แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map)

วิสัยทัศน์
** บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พทัิกษ์ส่ิงแวดล้อม **

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิตสังคมการศึกษาและ
การสาธารณาสุข

4. การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

5. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

1.1 โครงการพัฒนาด้านถนน ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 10%
1.2 ฝายกั้นน้้า ขุดลอกแหล่งน้้าเก็บน้้า
เพ่ิมข้ึน 10%
1.3 สินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 5 %

2.1 โครงการ/กิจกรรม การ

อบรมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มขึ้น 10%
2.2 ประชาชนมีความรู้และ
รายได้ในการสร้างอาชีพ

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

4.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ เพ่ิมข้ึน 10%
5.2 ปักก้ันแนวเขตป่า / ที่สาธารณะ
ได้ไม่น้อยกว่า 10%

1.1 พัฒนาถนน ไฟฟ้า แหล่งน้้า
1.2 บริหารจัดการแหล่งน้้าเพ่ิมปริมาณกัก
เก็บน้้าเอ้ือต่อการเกษตร อุปโภค บริโภค
1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สร้างมูลค่าเพ่ิม

3.1 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้
ประชาชน ไม่น้อยกว่า 10%
3.2 การดูแลสุขภาพ สร้าง
สุขภาพจิตที่ดี

4.1 ปรับปรุงท้านุ บ้ารุงศาสนา
ครอบคลุมในพ้ืนท่ีต้าบลทัพราช
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมท้องถ่ิน ด้านประเพณี

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟธูรรมชาติ
5.2 จัดท้าแนวเขตท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ / ป่าไม้

6.1 การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 ระบบการจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยี ทันสมัย
รองรับภารกิจ ตามนโยบาย

ตัวชี้วัด และค่า

เป้าหมาย

1.1 ก่อสร้างถนน, ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ระบบระบายน้้า
1.2 ขุดลอกแหล่งน้้า,สร้างฝาย
1.3 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร

2.1 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมในพื้นที่
ต้าบลทัพราช

กลยุทธ์

6.1 ความพึงพอใจผู้รับบริการ
จาก อบต.ไม่น้อยกว่า 80%
6.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพ่ิมสมรรถนะไม่น้อยกว่า 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 ส่งเสริมท้านุ บ้ารุง
ศาสนา อนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 จัดท้าแนวเขตป่าไม้ทุกประเภท
หรือที่สาธารณะ ให้มีแนวเขตที่
ชัดเจน

6. การพัฒนาด้านบุคลากร
และองค์กร

6.1 บริหารจัดการองค์กรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน
6.2 พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
สูง มีคุณธรรมจริยธรรม
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak)

1. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทํา
แผนการทํางานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน
2. มีคําส่ังแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงาน
ตามลําดับช้ัน
3. ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในตําบล
5. สามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังได้เองตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ และตามสถานะการคลัง
6. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทําให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
7. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองทําให้
คล่องตัวในการบริหารงาน
8. มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย
9. สภาพของพื้นดินมีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่
การทําการเกษตร
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีเข้มแข็งและมีการทํางาน
อย่างเป็นระบบ
11. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ละลุ อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา โบราณสถานและโบราณวัตถุ
12. มีเส้นทางสายหลักจากภาคอีสาน สู่ภาคตะวันออก
และสามารถเดินทางได้โดยสะดวก

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการโอน
- ย้ายบ่อยทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลากรไม่เพียงพอ
2. พื้นท่ีตําบลมีขนาดใหญ่ และมีงบประมาณจํากัด
ทําให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ไม่ท่ัวถึง
3. บุคลากรขาดความสนใจในข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายใหม่ๆทําให้การปฏิบัติงานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์
4. พื้นท่ีขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
5. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
ทําให้เกิดปัญหาการลักขโมย ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
พื้นท่ีเป็นจํานวนมาก
7. เส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน
8. เส้นทางสายหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทําให้
ราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมาก
9. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ํา
10.ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร
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โอกาส (Opportunity) ข้อจํากัด/อุปสรรค (Threat)
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามพ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ฯ
2. แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรและรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มมากข้ึน
3. สามารถหาแรงงานได้ง่ายราคาถูกจากประเทศเพื่อน
บ้าน
4. ประชาชนในตําบลมีการปลูกพืชและทําการเกษตรท่ี
หลากหลาย
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มีความสะดวก
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
6. ประชาชนมีความสามัคคีกันดีมีความขัดแย้งทาง
การเมืองทางความคิดน้อย
7. มีวัดสํานักสงฆ์และสถานท่ีปฏิบัติธรรม ซ่ึงเป็น
สถานที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน
และเยาวชน
10. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึง
มัธยมปลายและมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบซ่ึงมีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลครอบคลุมพื้นท่ี
อย่างเพียงพอรวมถึงมีชุดปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
12. มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานสู่ภาค
ตะวันออกท่ีสะดวก
13. มีแหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้า OTOP
14. มีบ้านเช่า โฮมสเตย์ ไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยว

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อ
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
2. การใช้แรงงานต่างด้าวนํามาซ่ึงปัญหาของโรค
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. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

นั้นได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/

ความต้องการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/

กลุ่มเปาหมาย

ความคาดหวังและ

แนวโน้มอนาคต

๑. โครงการสร้าง

พ้ืนฐาน

๑) ขาดแคลนแหล่งนํ้าใน

การเกษตรและนํ้าประปา

สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่

พอเพียงและยังไม่ได้

มาตรฐาน

- แหล่งนํ้าและนํ้าประปา

ในการอุปโภค-บริโภค

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งนํ้า

และมีนํ้าประปาใช้

อย่างพอเพียงมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

มากข้ึน

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ี

สาธารณะยังไม่สามารถ

ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้

ท้ังหมด

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ

ในเขต อบต.

- ทางและที่สาธารณะ

มีแสงสว่างเพียงพอ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมาและป้องกันการ

เกิดอาชญากรรมได้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน

ระบบระบายนํ้ายังไม่

เพียงพอ

- ราง/ท่อระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้าได้

สะดวก ไม่อุดตัน ไม่

ส่งกล่ินเหม็นก่อความ

รําคาญ

๔) ถนนในตําบล ยังเป็น

ภนนดิน ถนนลูกรัง และเป้น

หลุมเป้นบ่อ

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ

ในเขต อบต.

- มีถนนให้ประชาชน

ได้สัญจรไปมาสะดวก

๔) ประชาชนต้องการ

เส้นทางในการสัญจรไปมา

เพ่ิมมากข้ึนและ อบต.ไม่

สามารถดําเนินการได้

เน่ืองจากงบประมาณมีไม่

เพียงพอ

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่

เป็นสาธารณะและ

ประชาชนมีความ

ต้องการให้ดําเนินการ

- มีเส้นทางในการ

คมนาคมเพียงพอและ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/

ความต้องการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/

กลุ่มเปาหมาย

ความคาดหวังและ

แนวโน้มอนาคต

๒. ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการ

ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่ ดรคระบาด

โรคติดต่อ

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย

เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มท่ี

เพ่ิมขึ้น เช่น เบาหวาน

ความดัน

- ประชาชนกลุ่มเส่ียง

และผู้ป่วย

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสีย

เพ่ิมมากข้ึน

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและนํ้า

เสียถูกกําจัดให้หมด

ด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี

ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต

อบต.

- ประชาชนทราบและ

สามารถเลือกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยได้

ถูกต้อง

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย

มีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี

ได้รับความเดือนร้อน

เร่ืองท่ีอยู่อาศัย

- ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้รับความช่วยเหลือ

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้

มั่งคงแข็งแรง

๖) มีการขยายตัวของ

ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให้

เกิดการขยายตัวของอาคาร

บ้านเรือนทําให้เกิดเป็น

ชุมชนแออัด

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง

อาคารบ้านเรือนการ

พิจารณาออก

ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด

ปัญหาจากการ

ก่อสร้างอาคาร

ประชาชนบางครัวเรือน

บริโภค-บริโภคนํ้าที่ยังไม่

สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น

จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไม่ได้คุณภาพ

มีตะกอน

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต

อบต.

- ประชาชนบริโภคนํ้า

ท่ีสะอาดถูก

สุขลักษณะ
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/

ความต้องการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/

กลุ่มเปาหมาย

ความคาดหวังและ

แนวโน้มอนาคต

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ

สอนยังไม่พอเพียง เด็ก

นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน

และขาดงบประมาณใน

การศึกษา ครอบครัวยากจน

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขต

อบต.

- มีส่ือการเรียนการสอน

ท่ีพอเพียง เด็กนักเรียน

ได้รับการศึกษาท่ีสูงข้ึน

มีงบประมาณใน

การศึกษาเล่าเรียน

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง

ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม

ลําพัง และรับภาระในการดูแล

เด็ก

- ผู้สูงอายุและเด็กใน

เขต อบต.

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ

การดูแลท่ีดี

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือในดํารงชีวิต

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ

ช่วยเหลือในการ

ดํารงชีวิตและทั่วถึง

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์

ส่ิงลามก บุหร่ี เหล้า สาเสพติด

และท้องก่อนวัยอันสมควร

- เยาวชนและวัยรุ่นใน

เขต อบต.

- เยาวชนและวัยรุ่นมี

อนาคตที่ดี

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕

ข้ึนไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ

ประจําปี จํานวน ๒๙๑ คน

- ประชาชนในเขต

อบต. ท่ีอายุ ๓๕ ข้ึน

ไป

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕

ข้ึนไปได้รับการตรวจ

สุขภาพทุกคน

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่

จํานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา

จํานวน ๑๗๑ คน

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่

และดื่มสุรา

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

และเลิกดื่มสุรา

๓. ด้านการวางแผน

การส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน

ในการดําเนินงาน

- การวางแผน - ประชาชนในเขต

เทศบาล

- ประชาชนสามารถ

วางแผนการดําเนินงาน

ได้เอง

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ

ทํากิจการและประกอบอาชีพ

- การลงทุน - ประชาชนในเขต

เทศบาล

- มีแหล่งเงินทุนในการ

ทํากิจการและประกอบ

อาชีพ
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/

ความต้องการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/

กลุ่มเปาหมาย

ความคาดหวังและ

แนวโน้มอนาคต

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี

จําหน่ายสินค้า

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี

สถานที่ในการขาย

จําหน่ายสินค้า

๔) ผลผลิตทางการเกษตร

ราคาตกตํ่าระยะทางในการ

ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ

ซื้อ

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน

๕) ค่าแรงตํ่าค่าครองชีพสูง

ขาดแคลนการจ้างงาน

- ผู้ประกอบอาชีพ

รับจ้าง

- ค่าแรงสูงข้ึนเหมาะสม

กับค่าครองชีพ มีการ

จ้างงานมากข้ึน

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี

ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน ๙ ครัวเรือน

- ประชาชนท่ีมีรายได้

ต่ํากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน

- ไม่มีครัวท่ีตกเกณฑ์

มาตรฐานรายได้

๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง

ท่องเท่ียวและกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว

- การท่องเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเท่ียวใน

เขต อบต. และส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เพ่ิมมากข้ึน

๔. ด้านการจัด

ระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม

มากข้ึนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้ึนได้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป

มาบนถนน

มีระบบควบคุม

การจราจร เช่น ติดตั้ง

สัญญาณไกระพริบเพ่ือ

เตือนให้ระมัดระวัง

๒) มีการทําลายและลักขโมย

ทรัพย์สินของประชาชนและ

ราชการ

รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท

กันในชุมชน

- การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

- ประชาชนและส่วน

ราชการ

- มีการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนละส่วน

ราชการ เช่น การติดต้ัง

กล้องวงจรปิด การให้

ผู้นํา อปพร. ควบคุม

และระงับเหตุทะเลา

วิวาท
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/ความ

ต้องการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/

กลุ่มเปาหมาย

ความคาดหวังและ

แนวโน้มอนาคต

๕. ด้านการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๓) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็มและ

นํ้าใต้ดินเป็นนํ้าเค็มหรือมีรส

กร่อย ไม่สามารถใช้ใน

การเกษตรและอุปโภค-

บริโภคได้

- ดินและนํ้าใต้ดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปัญหาเร่ืองดินเค็ม

ลดลง จัดหาแหล่งนํ้า

จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมมาก

ข้ึน

๔) มีปัญหาเร่ืองขยะและสัตว์

เล้ียงเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่น

เหม็นรําคาญ

- ส่ิงแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ

ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

อบต.

- ปัญหาขยะและสัตว์

เล้ียงลดลง ประชาชน

สามารถกําจัดขยะ

และมูลสัตว์ได้โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อชุมชน

๖. ด้านศิลปะ

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพรีและ๓มิปัญหา

ท้องถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม

จารีต ประเพณีและ ๓ มิติ

ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม

เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต

อบต.

- ยกย่อง เชิดชูคนดี

หรือปราชญ์ชาวบ้าน

ในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือ

เป็นตัวอย่างแก่

เยาวชนและ

ประชาชน ศิลปะ

วัฒนธรรม จารีต ประ

เพรีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ไม่ถูกลืมและ

คงอยู่สืบไป
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ส่วนที่ 3
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
สํานักงานปลัด
กองสวัสดิการสังคม

-

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม
การศึกษา

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

-

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สํานักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสวัสดิการสังคม

-

ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สํานักปลัด -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองช่าง
กองการศึกษา ฯ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

-

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม

-
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สํานักปลัด , กองคลัง
สํานักปลัด

-

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

-

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 5 กอง -
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 36 25,800,000 42 22,800,000 30 16,300,000 23 14,300,000 21 11,100,000 152 90,300,000

รวม 36 25,800,000 42 22,800,000 30 16,300,000 23 14,300,000 21 11,100,000 152 90,300,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3
4
1

2,000,000
800,000
300,000

4
4
1

3,200,000
1,000,000
300,000

4
5
1

1,800,000
1,700,000
300,000

4
2

-

3,200,000
1,200,000

-

-
3
1

-
300,000
100,000

15
18
4

10,200,000
5,000,000
1,000,000

รวม 8 3,100,000 9 4,500,000 10 3,800,000 6 4,400,000 4 400,000 37 16,200,000
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคมการศึกษาฯ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
3.8 แผนงานงบกลาง

2
1
4
1

12
8
2
1

460,000
100,000

5,700,000
900,000

26,630,000
7,500,000
400,000
600,000

3
1
8
1
9

13
2
1

560,000
100,000

6,260,000
800,000

26,030,000
17,200,000

350,000
700,000

2
2
9
1

12
6
2
1

460,000
150,000

6,450,000
300,000

26,530,000
3,900,000
300,000
800,000

3
1
4
1
8
7
1
1

560,000
100,000

6,390,000
300,000

25,830,000
9,300,000
250,000
900,000

2
1
5

-
10
8
2
1

460,000
100,000

6,850,000

-
26,630,000
5,500,000
350,000

1,000,000

12
6

30
4

51
42
9
5

2,500,000
550,000

31,650,000
2,300,000

131,650,000
43,400,000
1,650,000
4,000,000

รวม 31 42,290,000 38 52,000,000 35 38,890,000 26 43,630,000 29 40,890,000 159 217,700,000

แบบ ผ. 01
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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)

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพัฒนาด้านศลิปะ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-
9

-
1,170,000

1
6

200,000
830,000

1
9

700,000
1,170,000

-
6

-
830,000

-
9

-
1,170,000

2
39

900,000
5,170,000

รวม 9 1,170,000 7 1,030,000 10 1,870,000 6 830,000 9 1,170,000 41 6,070,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และการส่งเสริมการท่องเท่ียว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4
1
4
2

1,180,000
50,000

2,500,000
300,000

2

-
1
2

1,030,000

-
400,000
300,000

4
1
2
1

2,230,000
50,000

1,200,000
100,000

2

-
-
2

600,000

-
-

300,000

3
1
1
2

160,000
50,000

400,000
300,000

15
3
8
9

5,200,000
150,000

4,500,000
1,300,000

รวม 11 4,030,000 5 1,730,000 8 3,580,000 4 900,000 7 910,000 35 11,150,000
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

7
-
-
-
4
1

1,250,000
-
-
-

2,800,000
100,000

3
2
1
1
3
-

150,000
400,000
50,000

100,000
1,500,000

-

7
-
-
-
4
1

1,250,000
-
-
-

2,700,000
100,000

3
1
1
-
-
-

150,000
100,000
50,000

-
-
-

6
-
-
-
2
2

1,200,000
-
-
-

15,500,000
150,000

26
3
2
1

13
4

4,000,000
500,000
100,000
100,000

22,500,000
350,000

รวม 12 4,150,000 10 2,200,000 12 4,050,000 5 300,000 10 16,850,000 49 27,550,000

รวมท้ังสิ้น 107 80,540,000 111 84,260,000 105 68,490,000 70 64,360,000 80 71,320,000 473 368,970,000

แบบ ผ. 01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ืองโยงอินโดจีน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อ บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือป้องกันนํ้า
ท่วมขัง

จํานวน 4 จุด
600,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ท่อระบายนํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

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

-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการมี
ความรวดเร็ว

เส้นวังต่อ
ยาว 1,500
หนา 0.15 ม.

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกสระนํ้าโคก
สําโรง บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แหง่
600,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ขุดลอกสระนํ้า
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02



42

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือเกิดความ
สะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของ
หมู่บ้าน

จํานวน 1
หลัง 200,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.1
จํานวน 1 หลัง

หมู่บ้านมี
สถานที่ ในการ
จัดกิจกรรม
ตา่งๆ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนดิน
(จากฝายนํ้าล้นตะกรุดไผ่ -
วังตอ) บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร

ยาว 1,500 ม. - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยการลงลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

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

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกสระนํ้าโคกป่า
ช้า บ้านหนองติม หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แห่ง

- 600,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยการลงลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

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

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมหลักข้ามห้วยสะ
โตน (กกอีเฒ่า) บ้านหนองติม
หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แหง่
- - 600,000

(อบต.ทัพราช)
- -

- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

11 โครงการวางท่อระบายนํ้าออก
จากหมู่บ้าน บ้านหนองติม
หมู่ที่ 1

เพ่ือป้องกันนํ้า
ท่วมขัง

จํานวน 2 จุด
- -

500,000
(อบต.ทัพราช) - -

-ท่อระบายนํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

12 โครงการซ่อมแซมคันฝายนํ้า
ล้นโดยการลงลูกรัง 2 ฝ่ังคัน
ฝาย บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,500
เมตร

- - - 600,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ซ่อมแซมคัน
ฝายนํ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

13 โครงการขุดบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองติม
หมู่ที่ 1

เพ่ือใช้ใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง่
- - - -

400,000
(อบต.ทัพราช)

-บ่อบาดาลท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านตะลุมพุก หมูท่ี่ 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 3.00 ม.
ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.
พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ้า

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

15 โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบหมู่บ้าน บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เพ่ือลําเลียง
พืชผลทาง
การเกษตร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,800 ม.
หนาเฉล่ีย 0.80
ม.

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนความยาว
1,800 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีถนน
ใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น

กองช่าง

17 โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า
(พร้อมโคมไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน) บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยการลงลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านตะลุมพุก หมูท่ี่ 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 3.00 ม.
ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.
พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ้า

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านตะลุมพุก หมูท่ี่ 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 3.00 ม.
ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.
พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ้า

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนดินโดย
การลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านตะลุมพุก

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการมี
ความรวดเร็ว

ยาว 3,000
เมตร - - 500,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 243
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

22 โครงการวางท่อระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

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

- - - 300,000
(อบต.ทัพราช)

-
- ท่อระบายน้ํา
ยาว 1,200 ม. ที่
ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

23 โครงการป้องกันและบําบัดนํ้า
เสียไหลลงสู่แหล่งนํ้าอุปโภค
บริโภค บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือป้องกันนํ้า
เสียไหลลงสู่น้ําที่
ใช้อุปโภค-บริโภค

190 เมตร

- - - 300,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ป้องกันน้ําเสีย
ไหลลงสู่น้ําที่ใช้
อุปโภค-บริโภค

ประชาชน
จํานวน 233
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรั้ว ภายใน
ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านตะลุมพุก

เพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชน
จํานวน 233
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ระยะทาง
2,000 เมตร 800,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1
แห่ง 800,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน 348 - บ้าน
นายยอดยิง่ ศรี
แกว้ ระยะทาง
1,000 เมตร

800,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนลาดยาง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร
(จากสวนนางสนม หาญเทียม
- นา นายพรชัย วงค์ทําเนียบ)
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว

ยาว 2,500
เมตร 500,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 233
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ํา ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

-
600,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-ขยายเขตไฟฟ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง
นํ้าประปาภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือปรับปรุงท่อ
ส่งประปาเดิมให้
มีมาตรฐาน

จํานวน 1 แห่ง

-
600,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-ท่อส่งนํ้าประปา
จํานวน 1 แห่ง

เพ่ือปรับปรุงท่อ
ส่งน้ําประปาเดิม
ให้มีมาตรฐาน

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(หนองก้านเหลือง)
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

จํานวน 1 แหง่ - 600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ห้วยโคกหมาจอก)
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

ห้วยโคกหมา
จอก
จํานวน 1 แหง่

-
600,000

(อบต.ทัพราช) - - -
- สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

33 โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด
ประชารัฐ คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

ลานตลาดนัด
ประชารัฐ - - 600,000

(อบต.ทัพราช)
- -

- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
(โคกหมาจอก)
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภค
ตลอดปี

จํานวน 1 แหง่
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

-ฝายโคกหมา
จอก จํานวน 1
แห่งท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 233
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

35 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

กว้าง 0.50 ม.
ยาว 350 ม. - - - - 100,000

(อบต.ทัพราช)

- รางระบายนํ้า
ยาว 350 ม. ท่ี
ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

กว้าง 0.50 ม.
ยาว 500 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.

- - - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

- ท่อระบายน้ํา
ยาว 500 ม. ที่
ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-ถนนลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 3 จุด

800,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ข้างทดพระ -
ทางหลวง
ชนบท (ต่อจาก
จุดเดิมยังไม่มีที่
ส้ินสุด)

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

40 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ (จากทดคึกฤทธ์ิ -
ทดพระ) บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- คลองท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 149
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
แบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 จุด

- -
500,000

(อบต.ทัพราช) - -
-รางระบายนํ้าที่
ได้มาตรฐาน

ในฤดุฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขังบนท้อง
ถนน

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
ศาลาพักเมน สํานักสงฆ์บ้าน
เหนือ บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือให้มีความ
สะดวกของ
ประชาชนบ้าน
เหนือ

จํานวน 1 จุด

- - 300,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ลานคอนกรีต
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 149
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 จดุ 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน 326
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร
เพ่ือลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 จดุ
500,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

45 โครงการติดตั้งโรงสูบนํ้า (จาก
บ้านใหม่ไทยถาวร - ลําสะโตน)
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้ จํานวน 1 แห่ง

500,000
(อบต.ทัพราช) - - - -

-โรงสูบน้ําท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน 326
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทย
ถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 จุด - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน 326
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ํา ภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

-
600,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-ขยายเขตไฟฟ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กกันไหล่ทางทรุด ถนนติด
คอนกรีต บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกัน
ไหล่ทางทรุดที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

จํานวน 3 จดุ

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
แบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง จํานวน 2 จุด - 500,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-รางระบายนํ้าที่
ได้มาตรฐาน

ในฤดุฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขังบนท้อง
ถนน

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

51 โครงการต่อเติมศาลากลาง
หมู่บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือสะดวกในการ
ดํา เนินกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

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

- -
-ศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.5
จํานวน 1 หลัง

หมู่บ้านมี
สถานที่ในการ
จดักจิกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

52 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างรอบหมู่บ้าน
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
ป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย

จํานวน 10 จุด

700,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ติดต้ังไฟฟ้ารอบ
หมู่บ้าน

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

53 โครงการสระนํ้าใส (เรียงหิน
รอบคันสระนํ้า) หนองตะไก
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี

จํานวน 1 แห่ง

- 700,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-เรียงหินรอบ
สระนํ้าหนองตะ
ไก

ประชาชน
หมู่ท่ี 6 มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีขึ้น

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร บ้าน
เจริญสุข ม.6 - บ้านเหนือ ม.4

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ระยะทาง
3,000 เมตร - 900,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

คลองห้วยยาง
ตอนล่าง ตรง
ข้ามกระท่อม
นางยันยงค์
เย็นฟัง

- -
600,000

(อบต.ทัพราช) - -

-บ๊อกคอนเวิร์สท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 190
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
เจริญสุข - ปราสาทเขาโล้น
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ท่ีเพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

- - 800,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ขยายเขตไฟฟ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 190
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

57 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ท่ี
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

- -
700,000

(อบต.ทัพราช) - -
-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนนดินโดย
การลงลูกรังภายในหมูบ้าน
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร

จํานวน 2 จุด

- - -
500,000

(อบต.ทัพราช) -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนนแนบเขต
ทําเลสัตว์เขาคันนา บ้านเจริญ
สุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวก

จํานวน 1 แห่ง

- - - -
500,000

(อบต.ทัพราช)
-ถนนแนบเขต
ทําเลสัตว์เขา
คันนา

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างรางผันนํ้า
(จากบ้านโคกกราด - แก้มลิง
บ้านเจริญสุข) บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 800,000
(อบต.ทัพราช)

-รางผันนํ้าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 190
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

61 โครงการขยายท่อประปาจาก
ป๊ัมนํ้ามัน PT – สวนเจริญผล
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ

จํานวน 2 จุด 800,000
(อบต.ทัพราช) - - - -

ขยายท่อ
ประปา

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากปากทางตดิถนนทางหลวง
ชนบทท่ี 4023 ถึง บ้านนาย
จันทร์ ศิลปะชัย
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

-ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ก่อสรา้งราง
ระบายนํ้า
วางทอ่ระบายนํ้า
หนา 60 ซม.

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตราฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

63 โครงการไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้ใช้ใน
ระบบประปา
หมู่บ้าน

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ระบบประปา
ในหมู่บ้าน

ประชาชนมีนํ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

64 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้าน
โคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือเป็นแหล่งนํ้า
สํารองในการ
ผลิตนําประปา
ในกรณีประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-แหล่งนํ้า
สํารองในการ
ผลิตนําประปา

ประชาชนมีนํ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางหมู่บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรม
ตา่งๆ ของ
หมู่บ้าน

จํานวน 1 หลัง

- 200,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ศาลากลาง
หมู่บ้าน
จํานวน 1 หลัง

หมู่บ้านมี
สถานที่ ท่ี
สะดวกในการ
จดักิจกรรมต่าง
ๆ

กองช่าง

66 โครงการไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือใช้ในศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้าน
โคกไพล

จํานวน 1 แห่ง

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ติดตั้งไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน

ลดปัญหา
สังคม

กองช่าง

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยการลงลูกรังผิว
จราจรภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 600 ม.
หนาเฉล่ีย
0.15 ม.

- - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-
- ถนนดิน
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกไพล หมู่ 7

เพ่ือลําเลียง
พืชผลทาง
การเกษตร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,800 ม.
หนาเฉลี่ย 1 ม.

- - 800,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมาก
ขึ้น

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

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

- - - 800,000
(อบต.ทัพราช)

-
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
ไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 6 จุด
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

71 โครงการวางท่อระบายนํ้า
พร้อมบ่อพัก บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

ยาว 60 ซม. จาก
ศาลาประชาบ้าน
โคกไพ] ถึง คลอง
ห้วยยาง (บ้าน
ผอ.จารี)

- - - 600,000
(อบต.ทัพราช)

-
-รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตราฐาน

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
(จากต้นตะเคียน - หน้าป้ัม
นํ้ามัน PT)

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขังและ
กักเก็บนํ้า

จํานวน 1 แห่ง
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

-ฝายน้ําล้นที่ได้
มาตราฐาน

-กักเก็บนํ้าเพ่ือ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

73 โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้า
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคทําการ
เกษตรและเล้ียง
สัตว์

จํานวน 1 จดุ

- - - - 800,000
(อบต.ทัพราช)

-คลองส่งนํ้า
จํานวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างคูส่งนํ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือผันนํ้าเข้า
แหล่งน้ําอุปโภค
บริโภค

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

- - - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

75 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้การคมนา
คมมีความสะดวก
และปลอดภัย

จํานวน 6 สาย
บ้านโคกกราด
หมู่ที่ 8

1,000,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เข้าสระประปา)
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

กว้าง 0.50 ม.
ยาว 500 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.30
ม.

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

77 โครงการขยายสระประปา
หมู่บ้าน บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

-
300,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-ประปาบาดาล
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 1,077
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร บ้านโคกกราด
หมู่ที่ 8

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

จํานวน 3 แห่ง

- - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

79 โครงการขุดลอกคลองแผง
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
ทําการ เกษตร
และเล้ียงสัตว์

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

- - - - 800,000
(อบต.ทัพราช)

-ลอกคลองแผง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา0.15ม.

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้โดยสาร บ้านโคกกราด
หมู่ที่ 8

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

จํานวน 1 หลัง

- - - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

-ศาลาพัก
ผู้โดยสาร
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

รอบหมู่บ้าน
ม.9

500,000
(อบต.ทัพราช) - - - -

-รางระบายนํ้า
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม.

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

84 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจรภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- - 800,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ถนนความ
ยาว 200 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

86 โครงการเปลี่ยนถ่ายท่อประปา
ท่ีชํารุดภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือให้นํ้าใน
หมู่บ้านสะอาด
มากขึ้น

จํานวน 2 จุด

- - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-
-เปลี่ยนถ่ายท่อ
ประปา

ประชาชนมีน้ํา
ใช้ที่สะอาด

กองช่าง

87 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
ป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย

จํานวน 10 จุด

- - - 800,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ติดต้ังไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

88 โครงการซ่อมแซมฝายนํ้าล้น
ห้วยยาง บ้านหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-ฝายน้ําล้น
จํานวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 239
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างถนนดินโดย
การลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองผักแว่น
หมู่ที่ 9

เพ่ือให้การขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-ถนนดินโดย
การลงลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 239
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

90 โครงการเจาะบ่อประปา
เพ่ือการประปาหมู่บ้าน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือมีนํ้าใช้
ลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร

จํานวน 1 แห่ง

700,000
(อบต.ทัพราช)

-

- - - -
-เจาะบ่อ
บาดาล ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 243
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

91 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือใช้ใน
การเกษตร

จํานวน 1 แห่ง

-
500,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-ลอกคลองท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 243
ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 2 จดุ

- - 300,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

94 โครงการวางท่อนํ้าประปา
รอบหมู่บ้าน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาให้สามารถ
มีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

- - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-
-วางท่อ
นํ้าประปาที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 243
ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยการลงลูกรัง
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีเสน้
ทางในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

96 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
รอบหมู่บ้าน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
ป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย

จํานวน 10 จุด

- - - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-ติดต้ังไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.

500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

98 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค
(แก้ปัญหาภัย
แล้ง)

จํานวน 1 แห่ง

- 300,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-บาดาล
จํานวน 1 แห่ง
ที่ได้คุณภาพ

ประชาชน
จํานวน 238
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

99 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,600 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15
ม.

- - 800,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ถนนความ
ยาว 2,600 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
(รอบสระนํ้าประปา)
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม.

- - 600,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินขาม
หมู่ที่ 11

เพ่ือใช้ถนน
ลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร

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

- - - 600,000
(อบต.ทัพราช)

-
- ถนนความ
ยาว 1,700 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

102 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเนินขาม
หมู่ที่ 11

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-ระบบประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 238
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

103 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ํา ภายในหมู่บ้าน
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 600,000
(อบต.ทัพราช)

-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านคลองยาง หมู่ 12

เพ่ือให้คมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 700 ม.
หนา 0.15 ม.

500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

105 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,500 ม.
หนา 0.15 ม.

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนดิน ยาว
2,500 ม. ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 379
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

106 โครงการปรับปรุงร่องระบาย
นํ้า ภายในหมู่บ้าน
บ้านคลองยางหมู่ท่ี 12

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แห่ง

- -
300,000

(อบต.ทัพราช) - -
-ร่องระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านคลองยางหมู่ท่ี 12

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 2 จดุ

- -
300,000

(อบต.ทัพราช) - -
-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ. 02



60

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
นํ้าล้น บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
(ใต้ท่ีพักสงฆ์บ้านคลองยาง)

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 20.00 ม. - - 500,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-ฝายน้ําล้น
จํานวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 379
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินภายในหมู่บ้าน
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

จํานวน 5 แห่ง

- - 300,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ถนนดิน
จํานวน 5 แห่ง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

110 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมขยายเขต
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - - 800,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ประปา มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 379
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

111 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
รอบหมู่บ้าน
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
ป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย

จํานวน 10 จุด

- - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ติดต้ังไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

112 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
นํ้าล้น บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
(วังรีน้อย)

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 20.00 ม. - - - - 500,000

(อบต.ทัพราช)

-ฝายน้ําล้น
จํานวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 379
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
จากบ้านนางนงลักษณ์ บุญศรี
- บ้านนายอนุศักดิ์ บุญศรี

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
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

แบบ ผ. 02



61

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

114 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านทุ่งทะเล
หมู่ท่ี 13
1. จากนานางพรึมเพรา ชาติ
มนตรี - ถนนลูกรังหนองบัวลาย)
2. จากนานายชเอม ถ้วนนอก -
นายทองคํา วารีใส (ระยะทาง
3,000 เมตร)

3. จากนานายหวัน หอมหวาน -
นายสมบัติ วารีใส (ระยะทาง
2,000 เมตร)

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 3 สาย

- 800,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ถนนลูกรัง ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

115 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- ถนนความ
ยาว 500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างรางท่อระบาย
นํ้าภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แห่ง

- 800,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ท่อระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

117 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

จํานวน 1 แห่ง
-- 300,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-บาดาล
จํานวน 1 แห่ง
ที่ได้คุณภาพ

ประชาชน
จํานวน 167
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

118 โครงการปรับปรุงระบบประปา
และขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แห่ง

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ระบบประปา
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ. 02



62

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13
1. จากบ้านนายสุนทร สารสุข
- เขตบ้านหนองกก
จากบ้านนายวีระ ดีสมดู - บ้าน
นายเสง่ียม เกาะแก้ว

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 2 แห่ง

- - 700,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

120 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
ป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย

จํานวน 10 จุด

- - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ติดต้ังไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

121 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- 300,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-บาดาล
จํานวน 1 แห่ง
ที่ได้คุณภาพ

แก้ปัญหาภัย
แล้งประชาชน
จํานวน 167
ครัวเรือน

กองช่าง

122 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือป้องกันนํ้า
ท่วมขัง

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม.

300,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- รางระบายนํ้า
ยาว 350 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.

500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนความ
ยาว 200 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02



63

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
และทําการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 174
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

125 โครงการขุดคลองลํานํ้าเดิม
คลองคึกฤทธ์ิหมู่บ้าน
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ขุดลอกคลองท่ี
ได้มาตรฐาน
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

126 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

-

- -
-ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

127 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการ
ดําเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน

จํานวน 1 หลัง

- 200,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ศาลา
ประชาคม
จํานวน 1 หลัง

หมู่บ้านมี
สถานที่ ที่
สะดวกในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

128 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
ป้องกันทรัพย์สิน
เสียหาย

จํานวน 10 จุด

- 800,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ติดต้ังไฟฟ้า
รอบหมู่บ้าน

ลดปัญหาสังคม กองช่าง

129 โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - 1,000,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-คลองส่งนํ้าที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 174
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02



64

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - - 400,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 174
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

131 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนาเฉล่ีย 1 ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า

- - - 700,000
(อบต.ทัพราช)

-
- ถนนดิน
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

132 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
คอนกรีต (คลองคึกฤทธ์ิ)
บ้านไพรงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขังและกัก
เก็บน้ํา

ฝายคอนกรีต
จํานวน 1
แห่ง

- - -
800,000

(อบต.ทัพราช) -
-ฝายน้ําล้นที่ได้
มาตราฐาน

-กักเก็บนํ้าเพ่ือ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากหน้าวัด - บ้าน
นางสาวสายใจ บุพะโต)
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 600 ม.
หนา 0.15 ม.

500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

134 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
และทําการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง

600,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ขยายเขต
ไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 177
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน บ้านเขาวงศ์
หมู่ที่ 15

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

300,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 177
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02



65

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

136 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
คอนกรีต (ข้ามคลองห้วยยาง)
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขังและกัก
เก็บน้ํา

ฝายคอนกรีต
บริเวณนาหนู
ไกร จํานวน 1
แห่ง

- 800,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ฝายน้ําล้นที่ได้
มาตราฐาน

-กักเก็บนํ้าเพ่ือ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

137 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่ บ้านเขาวงศ์
หมู่ที่ 15

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

กว้าง 0.50 ม.
ยาว 1,600. ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

- - 800,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยการลงลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชน

จํานวน 3 แห่ง

- - - 600,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

139 โครงการขุดลอกสระนํ้าประปา
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-
-สระนํ้าประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

140 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกก
หมู่ที่ 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 จดุ

300,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

141 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือป้องกันนํ้า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน

จํานวน 1 แห่ง

500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ฤดูฝนไม่มีน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

500,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนความ
ยาว 1,500 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

143 โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านหนองกก
หมู่ 16

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

จํานวน 1แห่ง

- - 300,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ศาลา
อเนกประสงค์ท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
ศาลาดําเนิน
กิจกรรม

กองช่าง

144 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
ก้ันแนวเขตหนองไผ่ล้อม
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือป้องกันแนว
เขตของชุมชน

จํานวน 1 แห่ง

- - - -
900,000

(อบต.ทัพราช)
-รั้วลวดหนามที่
ได้มาตรฐาน

พ้ืนที่มีแนวเขต
ที่ชัดเจน

กองช่าง

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า ภายในหมู่บ้าน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 ช่วง

700,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
พร้อมท่อ
ระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

146 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือป้องกันนํ้า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน

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

-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ฤดูฝนไม่มีน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

147 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ํา
และขยายเขตแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
และลดปัญหา
สังคม

จํานวน 1 แห่ง

- 900,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-มีไฟฟ้าแสง
สว่าง จํานวน 1
แห่ง

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 176
ครัวเรือน

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

148 โครงการขุดลอกคลอง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือได้แหล่งน้ําที่
ใช้อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- ลอกคลอง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 176
ครัวเรือน

กองช่าง

149 โครงการวางระบบท่อประปา
และขยายเขตภายในหมู่บ้าน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาให้มีน้ํา
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-วางท่อ
นํ้าประปาที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนจํานวน
176 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

150 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 ช่วง

- 900,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินภายในหมู่บ้าน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กว้าง 6 ม.
ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ถนนดินท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

152 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมวางท่อระบายนํ้า
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ของชาวบ้าน

จํานวน 2 ช่วง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

รวม 152 โครงการ - - 25,800,000 23,600,000 16,300,000 14,300,000 11,100,000 - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือตากผลผลิตทาง
การเกษตร

จํานวน 1 แหง่
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการถมหน้าดินเพ่ือปลูก
ผักสวนครัวของชุมชน
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือใช้ในการปลูก
เกษตร

จํานวน 1 แหง่
- - 200,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-หน้าดินท่ีได้
ถมได้
มาตรฐาน

ได้หน้าดินที่ใช้
การเกษตร

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงตลาดนัดชุม
ชุนบ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือปรับปรุงตลาด
นัดให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

จํานวน 1 แห่ง
900,000

อบต.ทัพราช)
- - - -

-ตลาดนัด
ชุมชน จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนมี
ตลาดนัดชุมชน
ไว้จําหน่าย
สินค้า

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือเก็บอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์

ศนูย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
จํานวน 1 แห่ง

300,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-อาคารเก็บ
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์

ประชาชนจํานวน
233 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
ใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างตลาดใน
พ้ืนท่ีลําสะโตน
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
สร้างรายได้

จํานวน 1 แห่ง
- -

600,000
(อบต.ทัพราช) - -

-ตลาดท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ตลาดจํานวน
1 แห่ง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
โคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง
- 800,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
โคกกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง
- - 800,000

(อบต.ทัพราช)
- -

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
หนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง
- 800,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
ทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ. 02



70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

11 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเล้ียง
สัตว์ บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
เป็นรายได้ของ
หมู่บ้าน

จํานวน 1 หลัง
- - 200,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-โรงเรือนเล้ียง
สัตว์
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมี
โรงเรือนไว้
สําหรับเลี้ยงสุกร

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แหง่
- - - 800,000

(อบต.ทัพราช)
-

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและเป็น
รายได้ของหมู่บ้าน

จํานวน 1 หลัง
-

800,000
(อบต.ทัพราช) - - -

-โรงเรือนเก็บ
ผลผลิตที่ได้
มาตรฐาน

-ได้โรงเรือนไว้
เก็บผลผลิตของ
ชาวบ้าน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แหง่
- 800,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือตากผลผลิต
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แหง่
800,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

- ลานตากท่ีได้
มาตรฐาน

ได้ลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

รวม 15 โครงการ - - 2,000,000 3,200,000 1,800,000 3,200,000 - - - -

แบบ ผ. 02



71

2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเน้ือยืนโรง บ้านหนองติม
หมู่ที่ 1

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของ
อาชีพครัวเรือน

จํานวน 1 แห่ง

-
200,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-กลุ่มโคเน้ือยืน
โรง จํานวน 1
กลุ่ม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ บ้านหนองติม
หมู่ที่ 1

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของ
อาชีพครัวเรือน

จํานวน 1 แห่ง

-
200,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโค
พ้ืนบ้าน บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของ
อาชีพครัวเรือน

จํานวน 1 แห่ง -กลุ่มโคพ้ืนบ้าน
จํานวน 1 กลุ่ม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
และสังคม

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกกล้วยหอมทอง บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือเศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน

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

กล้วยหอม 1 ไร่ ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
เกษตรแปลงใหญ่ทัพราช
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

-
100,000

(อบต.ทัพราช) - - -
กลุ่มสหกรณื
แปลงใหญ่

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกมะพร้าวนํ้าหอม บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือการตลาด จํานวน 1 แห่ง

- -
200,000

(อบต.ทัพราช) - -
มะพร้าว
นํ้าหอม 1 ไร่

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลทัพราช
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม

จํานวน 1 แห่ง

- -
500,000

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

ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 02



72

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือเศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน

จํานวน 1 แห่ง

- - -
200,000

(อบต.ทัพราช) -
มะม่วง 1 ไร่ ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้ประกอบอาชีพ
เสริม

กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เล้ียงแพะ บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 100,000
(อบต.ทัพราช)

วิสาหกิจกลุ่ม
เล้ียงแพะ

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

10 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงสุกร บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

- - 200,000
(อบต.ทัพราช)

- -
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

สํานักปลัด

11 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้าน
โคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 100,000
(อบต.ทัพราช)

ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

สํานักปลัด

12 โครงการเกษตรผสมผสาน
รวมกลุ่ม (ปุ๋ยชีวภาพ)
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

13 โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เล้ียงแพะ บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 12

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการ
ครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

- - 100,000
(อบต.ทัพราช)

- -
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

14 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ

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

กลุ่มขยายพันธ์ุ
ข้าวได้รับการ
ส่งเสริม

ได้เมล็ดพันธ์ุข้าว
หอมมะลิท่ีมี
คุณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

15 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 100,000
(อบต.ทัพราช)

ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

สํานักปลัด

16 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ

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

กลุ่มขยายพันธ์ุ
ข้าวได้รับการ
ส่งเสริม

ได้เมล็ดพันธ์ุข้าว
หอมมะลิท่ีมี
คุณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เคร่ืองอัดฝางข้าว บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือมีเครื่องใช้ทาง
การเกษตร

จํานวน 1
เคร่ือง - - 700,000

(อบต.ทัพราช)
- -

- เคร่ืองอัดฝาง
จํานวน 1
เคร่ือง

มีเครื่องอัดฝางใช้
ในการทํา
การเกษตร

กองสวัสดิการ
สังคม

18 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ

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

กลุ่มขยายพันธ์ุ
ข้าวได้รับการ
ส่งเสริม

ได้เมล็ดพันธ์ุข้าว
หอมมะลิท่ีมี
คุณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช หมู่ที่ 1 - 17

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช
จํานวน
15,176 คน

- - - 1,000,000
(อบต.ทัพราช)

-
- ประชาชน ทั้ง
15,176 คน มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชนมีอาชีพ
ที่ม่ันคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 19 โครงการ - - 800,000 1,000,000 1,700,000 1,200,000 300,000 - - -

แบบ ผ. 02
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2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี
วิถีพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตําบลทัพราช

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตําบลทัพราช
หมู่ 1 - 17

300,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี
เขตตําบล
ทัพราช
จํานวน 300
คน

สนับสนุนให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และพัฒนาให้มี
คุณภาพไปสู่ตลาด
ภายนอก

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือให้ประชาชน
ได้นําปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตําบลทัพราช
หมู่ 1 - 17

- 300,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เฉลิมพระ
เกียรติ

ประชาชนได้นํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง
ไปใช้ชีวิต
ประจําวัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้นําปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตําบลทัพราช
หมู่ 1 - 17

- - 300,000
(อบต.ทัพราช)

- -
- หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เฉลิมพระ
เกียรติ

ประชาชนได้นํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า
อันเน่ืองจากพระราชดําริ

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน
และดําเนินรอย
ตามพระราชดําริ

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตําบลทัพราช
หมู่ 1 - 17

- - - - 100,000
(อบต.ทัพราช)

- ประชาขน
ร่วมรณรงค์
ปลูกหญ้า
แฝกอัน

ดินได้รับความ
สมบูรณ์ และการ
พังทลายลดน้อยลง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 4 โครงการ 300,000 300,000 300,000 - 100,000

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสําหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะท่ีดี รวมทั้งรายได้
สังคม สิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

สุนัขและแมวในพืน้ท่ีทัพราช
รับการฉีดวัคซีน 100%

หมู่ที่ 1-17 120,000
(อบต.ทัพราช

120,000
(อบต.ทัพราช

120,000
(อบต.ทัพราช

120,000
(อบต.ทัพราช

120,000
(อบต.ทัพราช

-สุนัขและแมว
ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

สุนัขและแมวรับการ
ฉดีวัคซีน 100%

สํานักปลัด

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

ประชาชนมคีวามรูใ้น
การป้องกันโดยการนํา
สุนัขรบัการฉีดวัคซีน

หมู่ที่ 1-17
- 100,000

(อบต.ทัพราช
- 100,000

(อบต.ทัพราช
-

-ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

ประชาชนมคีวามรู้ใน
การปอ้งกันโดยการ
นําสุนัขรับการฉีด
วัคซีน 100%

สํานักปลัด

3. โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้และหลักการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้

หมู่ที่ 1-17 340,000
(อบต.ทัพราช)

340,000
(อบต.ทัพราช)

340,000
(อบต.ทัพราช)

340,000
(อบต.ทัพราช)

340,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

ประชาชนมีความรู้
และหลักการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 3 โครงการ - - 460,000 560,000 460,000 560,000 460,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร
ไป- มา

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานัก

ปลัด

2 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน
ตําบลทัพราช

เพ่ือป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน

หมู่ 1 - 17
ตําบล
ทัพราช

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ประชาชน
ตําบลทัพราช

สามารถป้องกัน
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ของประชาชนได้

สํานัก
ปลัด

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
กองการศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรู้บุคลากร
กองการศึกษา

บุคลากรกอง
การศึกษา - 200,000

(อบต.ทัพราช)
- - 200,000

(อบต.ทัพราช)

- บุคลากรทาง
การศึกษาพัฒนา
ศกัยภาพ

ครผูู้ดูแลเด็กทกุคน
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรยีนรู้

กองการ
ศึกษาฯ

2 โครงการหนูน้อยรักการ
อ่าน

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน

นักเรียนในเขต
พ้ืนที่ตําบล
ทัพราช

- - 40,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-นักเรียนในเขต
พ้ืนที่ตําบล
ทพัราช

นักเรียนเกดินิสัย
รกัการอ่าน

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการจัดทําสื่อการสอน
ระดับปฐมวัย

เพ่ือเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจในเน้ือหา
สาระต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้น

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- 40,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ส่ือการสอน
สําหรับเด็กเล็ก

ครู ศพด. มีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
ได้ดีขึน้

กองการ
ศึกษาฯ

4 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ระดับปฐมวัย

เพ่ือให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตัวของนักเรียนเอง

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - 60,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-นักเรียน ศพด.
ในสังกัดอบต.
ทัพราช

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการได้ทศัน
ศกึษานอกสถานที่

กองการ
ศึกษาฯ

5 โครงการประกวด
ห้องเรียน

เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - 60,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ห้องเรียนสะอาด
มีบรรยากาศเอือ้
ต่อการเรียนรู้

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสรมิพัฒนา
จิตใจ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการ
ศึกษาฯ

6 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน

เพ่ือฝึกให้นักเรียนมี
นํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - - - 60,000
(อบต.ทัพราช)

-นักเรียนสามารถ
เล่นกฬีาได้อย่าง
น้อยคนละ
1 อยา่ง

นักเรียนทกุคนมี
สมรรถทางรา่งกาย
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

กองการ
ศึกษา

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการหนูน้อยรัก
สุขภาพ

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรักและใส่ใจ
สุขภาพ

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - 10,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-นักเรียนรัก
และใส่ใจ
สุขภาพ

นักเรยีนมีสุขภาพ
ที่ดี

กองการ
ศึกษา

8 โครงการห้องเรียนสดใส
เด็กไทยเบิกบาน

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - 10,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-นักเรียนมีชีวิต
ที่ดีขึ้นทั้งด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ

นักเรยีนมีสุขภาพ
ที่ดี

กองการ
ศึกษา

10 โครงการหนูน้อยพลเมืองดี เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตใจท่ีดี
ยิ่งขึ้น

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- 10,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-นักเรียนมี
จิตใจที่ดียิ่งข้ึน

นักเรยีนมีนิสัยที่ดี
ขึ้น

กองการ
ศึกษา

11 โครงการหนูน้อยยอดนัก
คิด

เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรู้บุคลากร
กองการศึกษา

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - - 10,000
(อบต.ทัพราช)

-
-เพ่ือพัฒนา
ทักษะและ
ความรู้บุคลากร
กองการศึกษา

ครผูู้ดูแลเด็กทกุคน
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการ
เรยีนรู้

กองการ
ศึกษา

12 โครงการปฐมวัยตามรอย
พ่อตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้เด็กมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดทําแปลงผัก
ปลูกผักสวนครัว
ต่าง ๆ ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- 20,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-นักเรียนรู้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เด็กเรียนรู้จาก
สถานที่จริงและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของศูนย์ต่อไป

กองการ
ศึกษา

13 โครงการเฝ้าระวังโรคมือ
เท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันและห่างไกล
จากโรค

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

-
30,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-นักเรียนรู้จัก
ป้องกันและ
ห่างไกลจากโรค

นักเรยีนมีสุขภาพ
ที่ดี

กองการ
ศึกษาฯ

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

14 โครงการหนูน้อยมือสะอาด เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันและห่างไกล
จากโรค

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

30,000
(อบต.ทัพราช) - - - -

-นักเรียนรู้จัก
ป้องกันและ
ห่างไกลจากโรค

นักเรยีนมี
สุขภาพท่ีดี

กองการ
ศึกษาฯ

15 โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรทาง
การศึกษามีสุขภาพ
ชีวิตท่ีดี

บุคลากรทาง
การศึกษา - - 100,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-บุคลากรทาง
การศึกษามี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดข้ึีน

บุคลากรทาง
การศึกษามี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดข้ึีน

กองการ
ศึกษาฯ

16 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการสําหรับเด็ก
เล็ก

เพ่ือให้เด็กเล็ก
พัฒนาทางทักษะ
ด้านวิชาการอย่าง
หลากหลาย

มีการจัดแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการปีการ
ศึกษาละ 1 คร้ัง

-เด็กเล็กมีการ
พัฒนาทาง
ทักษะด้าน
วิชาการอย่าง
หลากหลาย

เด็กเล็กมี
พัฒนาทาง
ทักษะด้าน
วิชาการอย่าง
หลากหลาย

17 อาหารเสริม (นม)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(250 คนๆละ 7.82 บาท
260 วัน)

อาหารเสริม (นม)
2. โรงเรียน (1,550 คน
ๆละ 7.82 บาท 260 วัน)

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) ท่ีมี
คุณภาพอย่าง
เพียงพอ

ศพด.สังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช จํานวน
6 แห่ง

550,000
(อบต.ทัพราช)

2,700,000
(อบต.ทัพราช)

560,000
(อบต.ทัพราช)

2,800,000
(อบต.ทัพราช)

570,000
(อบต.ทัพราช)

2,900,000
(อบต.ทัพราช)

580,000
(อบต.ทัพราช)

3,000,000
(อบต.ทัพราช)

590,000
(อบต.ทัพราช)

3,100,000
(อบต.ทัพราช)

-นักเรยีนได้
รบัประทาน
อาหารเสริม
(นม) ท่ีมีคุณภาพ
อย่างเพียงพอ

นักเรยีนได้
รบัประทาน
อาหารเสริม
(นม) ท่ีมี
คุณภาพอยา่ง
เพียงพอ

กองการ
ศึกษาฯ

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

18 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 328
คน แบ่งเป็น
1 ค่าอาหารกลางวัน
245 วัน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
คนละ 1,700 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน
คนละ 200 บาท/ปี
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
คนละ 200 บาท/ปี
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
คนละ 300 บาท/ปี
6. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
คนละ 430 บาท/ปี

เพ่ือสนับสนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.สังกัด
อบต.
ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์ 2,500,000

(อบต.ทัพราช)
2,600,000

(อบต.ทัพราช)
2,700,000

(อบต.ทัพราช)
2,800,000

(อบต.ทัพราช)
2,900,000

(อบต.ทัพราช)

-นักเรยีนได้
รบัประทาน
อาหารมี
คุณภาพอย่าง
เพียงพอ

นักเรยีนได้
รบัประทาน
อาหาร) ท่ีมี
คุณภาพอยา่ง
เพียงพอ

กองการ
ศึกษาฯ

รวม 18 โครงการ - - 5,700,000 6,260,000 6,450,000 6,390,000 6,850,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบรกิารดา้น
สาธารณสุข

หมู่ 1-17
- -

300,000
(อบต.ทัพราช) - -

-ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

ประชาชนมี
สุขภาพ
ดข้ึีน

สํานัก
ปลัด

2 โครงการป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข

หมู่ 1-17
- - -

300,000
(อบต.ทัพราช) -

-ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบล
ทพัราช

ประชาชนมี
สุขภาพ
ดีขึน้

สํานัก
ปลัด

3. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด covid 19

เพ่ือป้องกันการและ
ควบคุมเช้ือโรค
covid 19

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

-ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

ประชาชนมี
สุขภาพ
ดข้ึีน

กอง
สวัสดิการ

4. โครงการจัดตั้งศูนย์กักกัน
ตัวการแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

เพ่ือป้องกันและ
รองรับการและ
ควบคุมเช้ือโรค
covid 19

หมู่ 1-17
900,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

ประชาชน
ได้รบัการ
ดแูลท่ีดี

กอง
สวัสดิการ

รวม 4 โครงการ - - 900,000 800,000 300,000 300,000 - - - -

แบบ ผ. 02
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3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอายุ และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมไทย

ผู้สูงอายุ และผู้นํา
ชุมชนในตําบล
ทัพราช จํานวน
2,800 คน

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

-ผู้สูงอายุ และ
ผู้นําชุมชนใน
ตําบลทัพราช
จํานวน
2,800 คน

ผู้สูงอายุมีขวัญ
และกําลังใจก่อ
เกิดความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี เน่ืองในวันตรี
สากล

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
องค์กรสตรี

สมาชิกองค์กร
สตรีในเขตตําบล
ทัพราช จํานวน
1,410 คน

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

-
- องคก์รสตรี
จํานวน 1,410
คน

องค์กรสตรีมี
ความเข้มแข็ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้

จํานวน 17 คน 130,000
(อบต.ทัพราช)

130,000
(อบต.ทัพราช)

130,000
(อบต.ทัพราช)

130,000
(อบต.ทัพราช)

130,000
(อบต.ทัพราช)

-อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายผูุ้
พิการและผู้
ยากไร้จํานวน
17 คน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ ได้รับ
การดูแล

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้
องค์ราชัน

เพ่ือให้ผู้ยากจน
ยากไร้มีที่อยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หมู่ 1 - 17
จํานวน 3 หลัง 500,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-บ้านเทิดไท้
จํานวน 3 หลัง

ประชาชนผู้ยากไร้
มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และส่งเสริมอาชีพตําบล
ทัพราช

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ มีที่อยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
หมู่ 1-17 - - - - 600,000

(อบต.ทัพราช)

-ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

ประชาชนผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ตําบลทพั
ราช มีอาชีพของ
ตนเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการบ้านท้องถ่ิน ประชา
รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

เพ่ือให้ผู้ยากจน
ยากไร้มีที่อยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หมู่ 1 – 17
จํานวน 3 หลัง - - 600,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-บ้านเทิดไท้
จํานวน 3 หลัง

ประชาชนผู้ยากไร้
มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

7 โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี

เพ่ือให้ผู้ยากจน
ยากไร้มีที่อยู่อาศัย
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หมู่ 1 – 17
จํานวน 3 หลัง 600,000

(อบต.ทัพราช)
600,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-บ้าน จํานวน
3 หลัง

ประชาชนผู้ยากไร้
มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

8 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ

2,347 ราย
ตําบลทัพราช

18,500,000
(อบต.ทัพราช)

18,500,000
(อบต.ทัพราช)

18,500,000
(อบต.ทัพราช)

18,500,000
(อบต.ทัพราช)

18,500,000
(อบต.ทัพราช)

-ผู้สูงอายุ
จํานวน 2,347
ราย

ผู้สูงอายุได้รับการ
จัดสวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

9 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ีย
คนพิการ

639 ราย
ตําบลทัพราช

5,700,000
(อบต.ทัพราช)

5,800,000
(อบต.ทัพราช)

5,900,000
(อบต.ทัพราช)

6,000,000
(อบต.ทัพราช)

6,100,000
(อบต.ทัพราช)

-คนพิการ
จํานวน 639
ราย

คนพิการได้รับ
การสงเคราะห์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

10 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ีย
ผู้ป่วยเอดส์

50 ราย 300,000
(อบต.ทัพราช)

400,000
(อบต.ทัพราช)

500,000
(อบต.ทัพราช)

600,000
(อบต.ทัพราช)

700,000
(อบต.ทัพราช)

-ผู้ป่วยเอดส์
จํานวน 50 ราย

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

11 โครงการเย่ียมบ้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ยากไร้ตําบล
ทัพราช

เพ่ือดูแล สร้างขวัญ
และกําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ ใน
เขตพื้นที่ตําบล
ทัพราช

100,000
(อบต.ทัพราช)

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้
ยากไร้ ในเขต
พ้ืนที่ตําบลทัพ
ราช

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ได้รับ
การดูแล

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
ความมั่นคงของชาติ

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรัก
ชาติ

หมู่ 1-17

- - - -
100,000

(อบต.ทัพราช)
-หมู่ 1-17 ประชาชนตําบล

ทัพราชมีความรัก
ชาติมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

13 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ได้รับการ
ช่วยเหลือมีชีวิตอยู่
ได้ตามปกติ

ประชาชนใน
ตําบลทัพราช 100,000

(อบต.ทัพราช)
- - - 100,000

(อบต.ทัพราช)

-หมู่ 1-17 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

14 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสันทนาการและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ

ผู้สูงอายุในตําบล
ทัพราช - - 300,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-ผู้สูงอายุ
หมู่ 1-17

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

15 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพ่ือสร้างโอกาสให้
กลุ่มสตรีได้เรียนรู้
และนําความรู้ไป
พัฒนาท้องถิ่นได้

กลุ่มสตรีในตําบล
ทัพราช 100,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-กลุ่มสตรี
หมู่ 1-17

กลุ่มสตรีมีการนํา
ความรู้มาพัฒนา
ตําบล

กอง
สวัสดิการ
สังคม

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตําบลทัพราช

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน

กลุ่มอาชีพใน
พ้ืนที่ตําบล
ทัพราช

- - 100,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-กลุ่มอาชีพ
หมู่ 1-17

เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

17 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือให้ชุมชนได้รับ
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ 1 - 17

- 200,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ชุมชนในตําบล
ทัพราชได้รับการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

18 โครงการสตรีจิตอาสารักษา
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
อนุรักษ์ธรรมชาติ

กลุ่มสตรีในตําบล
ทัพราช - -

50,000
(อบต.ทัพราช) - -

-กลุ่มสตรี
หมู่ 1-17

กลุ่มสตรีอนุรักษ์
ธรรมชาติใน
ตําบลทัพราช

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

19 โครงการช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย/ตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้ผู้ด้อย โอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสใน
ตําบลทัพราช 100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)

-ผู้ด้อยโอกาส
หมู่ 1-17

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

20 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สําหรับผู้สูงอายุและบุคคลท่ี
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความรู้

หมู่ 1-17

- - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

-
-หมู่ 1-17 ประชาชนตําบล

ทัพราชมีความรู้
มากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

21 โครงการจัดหารถเข็นและสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพ่ือถวาย
เป็นราชกุศล

เพ่ือบริการให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับความสะดวก

หมู่ 1-17

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-หมู่ 1-17 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ได้รับความ
สะดวก

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

22 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติกา
รจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทัพราช

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่
บุคลากรช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานป้องกัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนจิตอาสา
จํานวน 85 คน 300,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-กลุ่มจิตอาสา
จํานวน 85 คน

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลือในพื้นที่
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นระบบ

สํานักปลัด

รวม 22 โครงการ - - 26,630,000 26,030,000 26,530,000 25,830,000 26,630,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีโรง
อาหารไว้
รับประทานอาหาร

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
-โรงอาหาร
จํานวน 6 แห่ง

เด็กนักเรียนมี
โรงอาหารไว้
รับประทาน
อาหาร

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนให้มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ศพด. ในสังกัด
อบต.ราช 1,000,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ศพด. ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทัพ
ราช

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนให้มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้ปกครอง

เพ่ือให้มีสถานท่ี
สําหรับผู้ปกครอง
น่ังรอรับ-ส่งบุตร
หลาน

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช

1,200,000
(อบต.ทัพราช) - - - -

-ศาลาพัก
ผู้ปกครอง
จํานวน 6 แหง่

ผู้ปกครองมีท่ีน่ัง
พักผ่อนขณะรอ
รบั-ส่งบุตรหลาน

กองการ
ศึกษาฯ

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีนํ้าใช้
อุปโภคเพียงพอแก่
เด็กเล็กตลอดท้ังปี

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

- - - -
-ขุดเจาะบ่อ
บาดาล จํานวน
6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภยัมากข้ึน

กองการ
ศึกษาฯ

5 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
นํ้า

เพ่ือความ
ปลอดภัยและ
ความเป็นสัดเป็น
ส่วน

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช -

1,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
-ร่องนํ้าระบาย
นํ้า จํานวน 6
แห่ง

ศพด.มีร่องนํ้าท่ี
เป็นสัดเป็นส่วน
ไม่มีนํ้ากัดเซาะ
ลงใต้พ้ืนอาคาร

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือลดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช -

1,000,000
(อบต.ทพัราช) - - -

-เตาเผาขยะ
จํานวน 6 แห่ง

ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่

กองการ
ศึกษาฯ

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างรอบอาคาร

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ และความ
ปลอดภัย

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช -

1,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

- - -
-อาคารได้รบั
ติดต้ังไฟฟ้าทัง้
6 ศนูย์

ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้มีอาคารไว้
สําหรับการเรียน
การสอน

ศพด.บ้านเจริญ
สุข ,ศพด.บ้าน
โคกไพล

-
8,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

- - -
-อาคารเรียน
จํานวน 2 หลัง

เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เก็บวัสดุ อุปกรณ์

เพ่ือมีสถานท่ีเก็บ
รักษาของงานศพด.

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช -

1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

- - -
-โรงเรือนท่ีได้
มาตรฐาน

-ครูศพด.มีห้อง
เก็บส่ิงของในการ
สอน

กองการ
ศึกษาฯ

10 โครงการก่อสร้างโดมพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
รอบบริเวณ

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - 1,000,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 6 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สวยงาม และ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น พร้อมเครื่องเล่น

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - -

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
-สนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่อง
เล่นจํานวน 6
ศูนย์

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ป้ายและทาสี

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ศพด. บ้านใหม่
ไทยถาวร - -

800,000
(อบต.ทัพราช) - -

-รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน
6 ศูนย์

เด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน

เพ่ือให้มีอาคารไว้
สําหรับการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐาน

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - - - 1,000,000

(อบต.ทัพราช)
-

-ปรับปรุง
อาคาร ศพด.
จํานวน 6 แห่ง

เด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้า

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เดินทางด้วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - - -

2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
-ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ศพด. มีมีถนนท่ี
ปลอดภัยให้กับ
เด็ก

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือมสีถานที่ไว้
สําหรับการเรียน
การสอน

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - - - 2,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
-ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
ศพด.ในพ้ืนท่ีต.
ทัพราช

เด็กนักเรียนมี
สถานที่การเรียน
ที่ดีขึ้น

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างสระว่ายนํ้า
สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กมีสถานที่
ออกกําลังกายเสริม
พัฒนาการและเพ่ือ
ลดปัญหาเด็กจมนํ้า

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - - -

3,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-
-สระว่ายนํ้า
จํานวน 6 แห่ง

เด็กรู้จักวิธีการ
ว่ายน้ําและลด
ปัญหาเด็กจมน้ํา

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
ปลูกผักปลอดสารพิษ

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ศพด.ได้เรียนรู้
การเกษตร

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช - - -

1,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

-โรงเรือนปลูก
ผักที่ได้
มาตรฐาน

-ศพด.ได้
ประโยชน์จากผัก
ปลอดสารพิษ

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

18 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

-เพ่ือความสะดวก
ของเด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง

ศพด. ในสังกัด
อบต.ทัพราช
จํานวน 6 ศูนย์

- - - -
1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-ศาลา
อเนกประสงค์ท่ี
ได้มาตรฐาน

-เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
สถานที่สะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างสนามหญ้า
เทียมฟุตซอล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

ศพด. ในสังกัด
อบต.ราช จํานวน - - - -

1,000,000
(อบต.ทัพราช)

-สนามกีฬา
จํานวน 6 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง

จํานวน 1 แห่ง

200,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์สนามฟุตซอล
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือความสะดวกแก่
ผู้มาออกกําลังกาย

จํานวน 1 แห่ง

- -
500,000

(อบต.ทัพราช) - -
-ศาลา
อเนกประสงค์ท่ี
ได้มาตรฐาน

เยาวชนมีสถานที่
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

22 โครงการติดตั้งติดตั้งหอ
กระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

23 โครงการถมดินเสริมและ
ปรับปรุงสนามกีฬา
บ้านเหนือหมู่ท่ี 4

เป็นสถานท่ีออก
กําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-ลานกีฬา
เอนกประสงค์
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนได้ใช้
สถานที่สําหรับ
ออกกําลังกายที่
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

24 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและรวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง

- - 200,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและรวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง

- - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

-
-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

26 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

ชาวบ้านระเบิดขามมี
ความต้องการอย่างยิ่ง
เพ่ือที่จะรับฟัง
ข่าวสารภายใน
หมู่บ้าน

จํานวน 1 แห่ง

- 200,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างรั้วก้ันแนว
เขตที่สาธารณะประโยชน์
ป่าช้าระเบิกขาม
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์

จํานวน 1 แห่ง

- - - 600,000
(อบต.ทัพราช)

-
-รั้วกั้นแนวเขต
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ป่าช้า
ระเบิกขาม
จํานวน 1 แห่ง

พ้ืนที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

กองช่าง

28 โครงการก้ันแนวเขตป่าชุมชน
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์

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

-กั้นแนวเขตที่
สาธารณะ
ประโยชน์
จํานวน 1 แห่ง

พ้ืนที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

กองช่าง

29 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและรวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง

-
200,000

(อบต.ทัพราช) - - -
-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

30 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

- - 200,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ลานกีฬา
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลา
กลางหมู่บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
หมู่ที่ 10

เพ่ือกั้นแนวเขต
สาธารณประโยชน์

จํานวน 1 แห่ง
- 300,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-รั้วกั้นแนวเขต
ที่สาธารณะ
จํานวน 1 แห่ง

พ้ืนที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

กองช่าง

32 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว

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

-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

33 โครงการก้ันแนวเขตละลุ
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือกั้นแนวเขต
สาธารณประโยชน์
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง
- - - - 300,000

(อบต.ทัพราช)

-แนวเขต
สาธารณะ
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

34 โครงการติดตั้งป้ายจราจรและ
กระจกนูนภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 1 แห่ง
- 400,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ป้ายบอกทาง
พร้อม
กระจกนูน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง
- - 200,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-หอกระจาย
ข่าวจํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

36 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที 13

เพ่ือเป็นสถานที่
บริการประชาชนที่
สะดวก

จํานวน 1 แห่ง
- - - -

500,000
(อบต.ทัพราช)

-ศาลา
อเนกประสงค์ท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชนใช้
สถานที่สะดวก

กองช่าง

37 โครงการส่งเสริมเครื่องออก
กําลังกายประจําหมู่บ้าน
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
รักสุขภาพ

จํานวน 1 แห่ง
- - - - 500,000

(อบต.ทัพราช)

-เคร่ืองออก
กําลังกาย
จํานวน 5
เคร่ือง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและรัก
สุขภาพ

กองช่าง

38 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง
- 200,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

39 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง
- 200,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-หอกระจาย
ข่าว จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

40 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ภายในตําบลทัพราช

เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชน

หมู่ 1-17
- 1,000,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ติดต้ังกล้อง
CCTV ทั่วถึง

ประชาชน ตําบล
ทัพราชได้รับ
ความปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชน
ตําบลทัพราช
มีอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา

หมู่ 1-17
600,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

- หมู่ 1-17 ประชาชน
ตําบลทัพราช
มีอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา

สํานักปลัด

43 โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน
ตําบลทัพราช

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว

จํานวน 1 แห่ง
- - - 500,000

(อบต.ทัพราช)
-

-วิทยุชุมชน
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

รวม 43 โครงการ - - 7,500,000 17,200,000 3,900,000 9,300,000 5,500,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
(TO BE NUMBER ONE)
ตําบลทัพราช

เพ่ือให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
ความสามัคคี

เยาวชนในพ้ืนที่
ตําบลทัพราช 150,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-เยาวชนจํานวน
50 คน

- เยาวชนมี
ความสามารถกล้า
ที่จะแสดงออก

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่ม
เส่ียงต้านภัยยาเสพติดตําบล
ทัพราช

เพ่ือให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนกลุ่มเส่ียง
ในเขตตําบล
ทัพราช จํานวน
100 คน

- - - - 100,000
(อบต.ทัพราช)

-เยาวชนจํานวน
100 คน

เยาวชนสนใจเล่น
กีฬา ห่างไกลยา
เสพติดและมี
คณุภาพชีวิตที่ดี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน

เยาวชนตําบลทัพ
ราช - 100,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียนและเยาวชน ตําบล
ทัพราช

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน
และเยาวชน

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น
และนักเรียน
โรงเรียนบ้านทด
วงศ์สมบูรณ์

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง

นักเรียนมีความรู้
และ
ความสามารถ
หลีกเลี่ยงจาก
ปัญหาเสพติด

สํานักปลัด
สภ.ตาพระยา

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชนต้านภัยยา
เสพติดตําบล
ทัพราช

เพ่ือให้ประชาชน
สนใจเล่นกีฬา
และห่างไกลยา
เสพติด

ประชาชน
เยาวชน ในเขต
ตําบลทัพราชและ
เจ้าหน้าที่
อบต.ทัพราช

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

-จํานวน
350 คน

ประชาชน
เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาและห่างไกล
ยาเสพติด

กองการ
ศึกษาฯ

รวม 5 โครงการ - - 400,000 350,000 300,000 250,000 350,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.8 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ทัพราช

เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในพื้นท่ี

จํานวน 1 แห่ง 600,000
(อบต.ทัพราช)

700,000
(อบต.ทัพราช)

800,000
(อบต.ทัพราช)

900,000
(อบต.ทัพราช)

1,000,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพมกีาร
บริหารจดัการท่ี
ดข้ึีน

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดบัมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสูก่ารท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาตวิิถี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงฌาปน
สถาน

เพ่ือให้มีสถานท่ีใน
การประกอบ
ศาสนพิธี

ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลทัพราช
หมู่ 1-17

- - 700,000
(อบต.ทัพราช)

- - -ฌาปนสถาน
หมู่ 1-17

มีสถานที่ใน
การประกอบ
ศาสนพิธี

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอนุสรณ์
สถานจารึก ร. 5

เพ่ือบูรณะอนุสรณ์
สถานจารึก ร. 5

จํานวน 1 แห่ง - 200,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -อนุสรณ์สถาน
จารึก ร. 5

สถานจารึก ร
.5 ได้รับการ
บูรณะ

กองช่าง

รวม 2 โครงการ - 200,000 700,000 - -

แบบ ผ. 02



96

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา

เพ่ือส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย

วัดและสํานัก
สงฆ์ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลทัพราช

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

200,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตําบล
ทัพราชและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง

ประชาชนให้
ความสําคัญ
เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรม
เพ่ิมมากขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

2 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

หมู่ 1-17 150,000
(อบต.ทัพราช)

150,000
(อบต.ทัพราช)

150,000
(อบต.ทัพราช)

150,000
(อบต.ทัพราช)

150,000
(อบต.ทัพราช)

-หมู่ 1-17 สืบ
สานประเพณี
ไทย

ประเพณีท้องถ่ิน
ได้รับการ
อนุรักษ์ตลอดไป

กองการ
ศึกษาฯ

3 โครงการสืบสานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ
ณ ปราสาทเขาโล้น

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

ประชาชนใน
ตําบลทัพราช
และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

250,000
(อบต.ทัพราช)

-สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ิน

ประเพณีท้องถ่ิน
ได้รับการ
อนุรักษ์ตลอดไป

กองการ
ศึกษาฯ

4 โครงการสืบสานประเพณี
แซนโฎนตา

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้าน

ประชาชน
อําเภอตาพระยา

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

-สืบสาน
ประเพณีของ
อําเภอ
ตาพระยา

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีาม
ของอําเภอตาพระ
ยาคงอยูสื่บไป

กองการ
ศึกษาฯ

5 โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพ่ือให้ประชาชน
ปฏิบัติพิธีการทาง
ศาสนาในวัน
สําคัญต่าง ๆ

ประชาชนใน
ตําบลทัพราช
และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง

50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- ประชาชนใน
ตําบลทัพราช

ประชาชน
ปฏิบัติพิธีการ
ทางศาสนาในวัน
สําคัญต่าง ๆ

กองการ
ศึกษาฯ

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือแสดงความ
เคารพต่อครู
บาอาจารย์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนท่ี 30,000

(อบต.ทัพราช)
30,000

(อบต.ทัพราช)
30,000

(อบต.ทัพราช)
30,000

(อบต.ทัพราช)
30,000

(อบต.ทัพราช)

- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี

ได้แสดงความ
เคารพต่อ
ครูบาอาจารย์

กองการ
ศึกษาฯ

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เห็น
ความสําคัญของ
เด็กในอนาคต

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนท่ี 100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)
100,000

(อบต.ทัพราช)

- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี

ได้เล็งเห็น
ความสําคัญ
ของเด็กซึ่งเป็น
อนาคตของ
ชาติ

กองการ
ศึกษาฯ

8 โครงการบันทึกประวัติ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินคนทัพราช

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สาธารณชนได้
รับทราบในรูปแบบ
หนังสือ

หมู่ 1-17
40,000

(อบต.ทัพราช)
- 40,000

(อบต.ทัพราช)
- 40,000

(อบต.ทัพราช)

-เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

เป็นแหล่ง
เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

สํานัก
งานปลัด

ฯ

9 โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

ประชาชนใน
ตําบลทัพราช
และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง

250,000
(อบต.ทัพราช)

- 250,000
(อบต.ทัพราช)

- 250,000
(อบต.ทัพราช)

-สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน

ประเพณี
ท้องถ่ินได้รับ
การอนุรักษ์
ตลอดไป

กองการ
ศึกษาฯ

รวม 9 โครงการ - - 1,170,000 830,000 1,170,000 830,000 1,170,000 - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ประตูสู่อินโดจีน
สระแก้ว Eastern Cateway
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตําบล
ทัพราช

หมู่ 1-17

1,000,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
ประตูสู่อินโด
จีนสระแก้ว

ประชาชนมี
อาชีพเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
พลังงานตําบลทัพราช

เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์
พลังงานอย่างถูกวิธี

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ตําบล
ทัพราช

- - - 500,000
(อบต.ทัพราช)

-
-ศูนย์เรียนรู้
พลังงาน

ประชาชน
อนุรักษ์
พลังงานอย่าง
ถูกวิธีใช้
ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า

สํานักปลัด

3 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก เพ่ือให้มีพื้นที่ป่า
เพ่ิมมากขึ้น

ประชาชน
หมู่ 1-17 - - - -

30,000
(อบต.ทัพราช)

-การทําลายป่า
ลดน้อยลง

มีพื้นที่ป่าไม้
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน

เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์
พลังงานอย่างถูกวิธี

ประชาชน
หมู่ 1-17 100,000

(อบต.ทัพราช)
- 100,000

(อบต.ทัพราช)
- 100,000

(อบต.ทัพราช)

-ศูนย์เรียนรู้
พลังงาน

ประชาชน
อนุรักษ์
พลังงานอย่าง
ถูกวิธีใช้
ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02



99

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการธนาคารต้นไม้ เพ่ือให้มีพื้นที่ป่า
เพ่ิมมากขึ้น

หมู่ 1- 17 ไม้ยืน
ต้นจํานวน
10,000 ต้น

- 1,000,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ไม้ยืนต้น
จํานวน
10,000 ต้น

มีพื้นที่ป่าไม้
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการรักนํ้า รักป่า
รักแผ่นดิน

เพ่ือรักษา
ส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษท์รัพยากร
ธรรมชาติ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพราช - - - 100,000

(อบต.ทัพราช)
-

-ประชาชน
17 หมู่บ้าน

มีพื้นที่ป่าไม้
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการเปิดแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ 1 คลอง 2 ถนน

เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และ
ส่ิงแวดล้อม
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน

ละเลิง
ห้วยลําสะโตน
20 กิโลเมตร

- - 2,000,000
(อบจ./งบพัฒนา

จังหวัด

- -
-แหล่ง
ท่องเที่ยว
จํานวน 2 แห่ง

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
และลด
รายจ่าย

สํานักปลัด

8 โครงการป่ันจักรยานแรลล่ี เพ่ือเสริมสร้าง
กล้ามเน้ือและลด
การใช้พลังงาน
เช้ือเพลิง

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตําบล
ทัพราช

50,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
ทัพราช จํานวน
200 คน

ผู้ร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่
แข็งแรงและ
รักษา
ส่ิงแวดล้อม

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 โครงการจัดทําธนาคารนํ้า
ใต้ดิน

เพ่ือแก้ไขปัญหา
นํ้าท่วม

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
ทัพราช

- - 100,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
ทัพราช จํานวน
200 คน

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วม

สํานักปลัด

10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
(อพ.สธ)

เพ่ือตระหนักและ
ให้ประชาชน
อนุรักษ์พันธ์พืช

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
ทัพราช - 30,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
ทัพราช จํานวน
200 คน

ผู้ร่วม
กิจกรรม
ตระหนักและ
ให้ประชาชน
อนุรักษ์พันธ์
พืช

สํานักปลัด

11 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
โครงการห้องนํ้าสะอาด

เพ่ือให้อปท.มี
ถนนสวยงามและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

จํานวน 1 แห่ง

30,000
(อบต.ทัพราช)

- 30,000
(อบต.ทัพราช)

- 30,000
(อบต.ทัพราช)

จํานวน 1 แห่ง เพ่ือให้อปท.มี
ถนนสวยงาม
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

สํานักปลัด

รวม 11 โครงการ - - 1,180,000 1,030,000 2,230,000 600,000 160,000 - - -

แบบ ผ. 02
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่าตําบล
ทัพราช

เพ่ือให้มีพื้นที่ป่า
เพ่ิมมากขึ้นและ
ป้องกันการทํา
ลายป่า

ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบล
ทัพราช

50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชน
17 หมู่บ้าน

มีพื้นที่ป่าไม้
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

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

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

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

-เตาเผา
ขยะ

ชุมชนมีความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ธนาคารปลา บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและสวยงาม

จํานวน 1 แห่ง

- 400,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-ชุมชนมี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
ร่มรื่น

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
เรียนรู้ตําบลทัพราช บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 3

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและสวยงาม

จํานวน 1 แห่ง

400,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ชุมชนมี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
ร่มรื่น

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บน
สระนํ้าแก้มลิง บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและสวยงาม

จํานวน 1 แห่ง

- - - - 400,000
(อบต.ทัพราช)

-ชุมชนมี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
ร่มรื่น

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ห้วยคลองยาง
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือเป็นสถานที่มี
ความสวยงาม
เหมาะแก่การ
พักผ่อน

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

-ห้วยคลอง
ยาง
จํานวน
1 แห่ง

พ้ืนที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

กองช่าง

6 โครงการปรับภูมิทัศน์
รอบสระหนองผือใหญ่
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือเป็นสถานท่ีมี
ความสวยงาม
เหมาะแก่การ
พักผ่อน

จํานวน 1 แห่ง
- - 500,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-สระ
หนองผือ
ใหญ่
จํานวน 1
แห่ง

พ้ืนท่ีสาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่ บ้านทุ่งทะเล
หมู่ที 13

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาด
และสวยงาม

จํานวน 1 แห่ง
800,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ชุมชนมี
ภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม
ร่มรื่น

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีข้ึน

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14

เพ่ือเป็นสถานท่ีมี
ความสวยงาม
เหมาะแก่การ
พักผ่อน

จํานวน 1 แห่ง
- - 700,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-ปรับภูมิ
ทัศน์
จํานวน 1
แห่ง

พ้ืนท่ีสาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา

กองช่าง

รวม 8 โครงการ - - 2,500,000 400,000 1,200,000 - 400,000 - - -

แบบ ผ. 02
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5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570

1 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะ

เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายนํ้า

หน่วยงาน
ราชการ อปท.
กํานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนใน
ตําบลทัพราช

- - - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

หมู่ 1-17 แหล่งน้ํามี
ประสิทธิภาพ
ในการระบาย
มากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจํากัดสิ่งสกปรกและ
วัชพืชในคลองสาธารณะ

เพ่ือลดปัญหา
ขยะมูลฝอย

หมู่ 1-17

- - - 200,000
(อบต.ทัพราช)

-
หมู่ 1-17 พ้ืนที่ในเขต

ตําบลทัพราชไร้
ขยะมูลฝอย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการรณรงค์ท้องถ่ินไทย
ไร้ขยะ

เพ่ือลดปัญหา
ขยะมูลฝอย

หมู่ 1-17

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

100,000
(อบต.ทัพราช)

หมู่ 1-17 พ้ืนที่ในเขต
ตําบลทัพราชไร้
ขยะมูลฝอย

สํานักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์พันธ์พืช

หมู่ 1-17

- 200,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
หมู่ 1-17 เพ่ือให้พันธ์พืช

ได้มีการอนุรักษ์
อย่างย่ังยืน

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพ่ือลดปัญหา
ขยะมูลฝอย

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

หมู่ 1-17 พ้ืนที่ในเขต
ตําบลทัพราชไร้
ขยะมูลฝอย

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

รวม 5 โครงการ - - 300,000 300,000 100,000 300,000 300,000 - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพ กํานัน
/ ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน / สารวัตรกํานัน /
กรรมการหมู่บ้านตําบล
ทัพราช

เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของผู้นําชุมชน

กํานัน /
ผู้ใหญ่บ้าน /
ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน /
สารวัตรกํานัน
/กรรมการ
หมู่บ้านตําบล
ทัพราช

500,000
(อบต.ทัพราช)

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

-ผู้นําชุมชนใน
ตําบลทัพราชมี
ศักยภาพในการ
ทํางาน

ผู้นําชุมชน
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรท้องถ่ินและทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

คณะผู้บริหาร ,
สมาชิกสภา ฯ ,
พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้าง

500,000
(อบต.ทัพราช)

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

-บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ทํางาน

บุคลากรใน
องค์กรมี
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระ
บรมราชินี เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส่วนราชการ,
ผู้นําท้องถิ่น,
คณะผู้บริหาร,
เจ้าหน้าที,่ และ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

-แสดงความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัต
ริย์

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี

สํานักปลัด

4 โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี”

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิิติ พระ- บรม
ราชินีนาถ

ส่วนราชการ,
ผู้นําท้องถิ่น,
คณะผู้บริหาร,
เจ้าหน้าที,่ และ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

-แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
ฯ

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี

สํานักปลัด

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ส่วนราชการ,
ผู้นําท้องถิ่น,
คณะผู้บริหาร,
เจ้าหน้าที,่ และ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

-แสดงความ
จงรกัภักดีต่อ
พระบาทสม
เด็จพระเจ้า
อยู่หัว

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

สํานักปลัด

6 โครงการจัดกิจกรรม “วัน
สําคัญของชาติ” 5 ธันวาคม

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ส่วนราชการ,
ผู้นําท้องถิ่น,
คณะผู้บริหาร,
เจ้าหน้าที,่ และ
ประชาชนทุก
หมู่เหล่า

50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

แสดงความ
จงรกัภักดีต่อ
พระบาทสม
เด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์
ให้กับประชาชนใน
เขตตําบลทัพราช

หมู่ 1-17

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

- -
หมู่ 1-17 ตําบลทัพราช

สามารถจัดทําแผน
ที่และทะเบียน
ทรัพย์สินได้อย่าง
ทั่วถึง

กองคลัง
กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษี

เพ่ือปรับระบบแผนท่ี
ภาษีในพื้นที่ตําบล
ทัพราช

หมู่ 1-17 50,000
(อบต.ทัพราช) - - - -

หมู่ 1-17 ตําบลทัพราช
สามารถจัดทําแผน
ที่ได้อย่างทั่วถึง

กองคลัง
กองช่าง

รวม 8 โครงการ - - 1,250,000 150,000 1,250,000 150,000 1,200,000 - - -

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ประสบการณ์ให้แก่
สมาชิก อปพร.

อปพร.ในเขต
พ้ืนที่ตําบล
ทัพราช
จํานวน 285
คน

- 300,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-อปพร.ในเขต
พ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช
จํานวน 285
คน

-สมาชิก
อปพร.มีความ
เข้าใจและความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

สํานัก
ปลัด

2 โครงการฝึกทบทวนอาสา
และป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพ่ือฝึกซ้อมและ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ อปพร.

หมู่ 1 - 17
ตําบล
ทัพราช

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

-
-อปพร. ตําบล
ทัพราช

ฝึกซ้อมและป้องกัน
บรรเทาสาธารภัย
ให้กับเจ้าหน้าท่ี
อปพร.

สํานัก
ปลัด

รวม 2 โครงการ - - - 400,000 - 100,000 - - - -

แบบ ผ. 02
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6.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร
ข้าราชการและ
พนักงาน

คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงาน

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงาน

คณะผู้บริหาร
ข้าราชการและ
พนักงานมี
คุณธรรม
จริยธรรม

กองการ
ศึกษาฯ

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

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรณรงค์
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ

เพ่ือเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และสร้างความ
จงรักภักดีต่อชาติ

หมู่ 1 - 17 - 100,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -ประชาชนท้ัง
17 หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงการ - - - 100,000 - - - - - -

แบบ ผ. 02
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6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพราช

เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

จํานวน 1 แห่ง

- - - -
15,000,000
(อบต.ทัพราช)

อาคาร
สํานักงาน
จํานวน 1 แห่ง

มีอาคารสํานักงาน
ไว้ใช้ในการดําเนิน
งานขององค์กร

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารบ้านพักสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทัพราช

เพ่ือให้อาคาร
สํานักงานดีขึ้น

จํานวน 1 แห่ง

1,000,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคารสํานักงาน

ไว้ใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ปรับภูมิทัศน์สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทัพราช

เพ่ือปรับภูมิทัศน์
ของสํานักงานให้
ดีขึ้น

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

จํานวน 1 แห่ง มีรั้วท่ีแสดงถึง
สถานที่ราชการ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
พร้อมถมดินสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทัพราช

เพ่ือปรับภูมิทัศน์
ของสํานักงานให้
ดีขึ้น

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

จํานวน 1 แห่ง มีซุ้มประตูท่ีแสดง
ถึงสถานท่ีราชการ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
จุดบริการหนองผักแว่น

เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

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

จํานวน 1 แห่ง มีอาคารสํานักงาน
ไว้ใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพราช)

เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคารสํานักงาน

ไว้ใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

กองช่าง

7 โครงการต่อเติมห้องประชุม
สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทัพราช

เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

จํานวน 1 แห่ง

-
500,000

(อบต.ทัพราช) - - -
มีห้องประชุมไว้ใช้
ในการดําเนินงาน
ขององค์กร

กองช่าง

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนํ้าภายในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทัพราช

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ

จํานวน 1 แห่ง

- 500,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคาร

สํานักงานไว้ใช้ใน
การดํา เนินงาน
ขององค์กร

กองช่าง

9 โครงการต่อเติมห้องประชุม
สมาชิกสภาอบต.ทัพราช

เพ่ือให้อาคาร
สํานักงานดีขึ้น

จํานวน 1 แห่ง

- - 500,000
(อบต.ทัพราช)

- -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคาร

สํานักงานไว้ใช้ใน
การดํา เนินงาน
ขององค์กร

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างห้องนํ้า
ภายในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพราช

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ

จํานวน 1 แห่ง

- -
800,000

(อบต.ทัพราช) - -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคาร

สํานักงานไว้ใช้ใน
การดํา เนินงาน
ขององค์กร

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพราช

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ

จํานวน 1 แห่ง

- - 800,000
(อบต.ทัพราช)

- -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคาร

สํานักงานไว้ใช้ใน
การดําเนินงาน
ขององค์กร

กองช่าง

12 โครงการต่อเติมโดมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทัพราช

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ

จํานวน 1 แห่ง

- - 600,000
(อบต.ทัพราช)

- -
จํานวน 1 แห่ง มีอาคาร

สํานักงานไว้ใช้ใน
การดํา เนินงาน
ขององค์กร

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างโดมศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย (หนองผักแว่น)
พร้อมปรับปรุงห้องสุขา

เพ่ือให้มีศูนย์กู้
ชีพกู้ภัยท่ีได้
มาตรฐาน

จํานวน 1 แห่ง
- - - - 500,000

(อบต.ทัพราช)

-โดมศูนย์กู้ชีพ
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รวม 13 โครงการ - - 2,800,000 1,500,000 2,700,000 - 15,500,000 - - -

แบบ ผ. 02
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6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือรับทราบ
ปัญหา
และความ
ต้องการ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่

หมู่ 1 - 17

- - - - 50,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนทั้ง
17 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่าง
แท้จริง

สํานักปลัด

2 โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน

พบประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช
หมู่ 1 - 17

100,000
(อบต.ทัพราช)

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

-ประชาชนทั้ง
17 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่าง
แท้จริง

สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 100,000 - 100,000 - 150,000 - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

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

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หมู่ที่ 1-17
- 340,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ

ประชาชนไดนํ้า
หลักปรชัญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

กองสวัสดิการ
สังคม

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

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว

เพ่ือจัดตั้ง
ศูนย์บริการ
ประชาชน

ประชาชน
ท่ัวไป 10,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

-ประชาชน
ท่ัวไป

ประชาชนมี
ศูนย์บริการ
เศรษฐกิจ

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 10,000 - - - - - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสําหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะท่ีดี รวมทั้งรายได้
สังคม สิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลเทศกาล
สงกรานต์

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

อําเภอ
ตาพระยา 20,000

(อบต.ทัพราช)
- 20,000

(อบต.ทัพราช)
- 20,000

(อบต.ทัพราช)

-จํานวนผู้
ประสบอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

อําเภอ
ตาพระยา 20,000

(อบต.ทัพราช)
- 20,000

(อบต.ทัพราช)
- 20,000

(อบต.ทัพราช)-

-จํานวนผู้
ประสบอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

2 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือบรรเทา
ความเดือนร้อน
ของประชาชน
จาก
สาธารณภัย

อําเภอ
ตาพระยา - 20,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ประชาชน
ทั่วไป

สามารถ
ช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
ได้อยา่งรวดเร็วและ
ถกูวิธี

สํานักปลัด

3 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
กองร้อย อส. อ. ตาพระยา

เพ่ือป้องกันและ
สกัดกั้นการ
แพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

อส.ตําบลทัพ
ราช จํานวน
17 หมู่บ้าน

20,000
(อบต.ทัพราช)

- 20,000
(อบต.ทัพราช)

- 20,000
(อบต.ทัพราช)

-การระบาดของ
ยาเสพติดลด
น้อยลง

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ - - 60,000 20,000 60,000 - 60,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียนทัพราช
วิทยาโครงการค่ายเตรียม
ความพร้อมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เพ่ือจัดกิจกรรมค่าย
เตรียมความพร้อม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

นักเรียนและครู
โรงเรียนทัพ
ราชวิทยา
จํานวน 160
คน

70,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -

- นักเรียนและครู
โรงเรียนทัพราช
วิทยา
จํานวน 160 คน

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการจัด
กิจกรรม

กองการ
ศึกษา

2 อุดหนุนโรงเรียนทัพราช
วิทยาโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์

เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์จริง

นักเรียนและครู
โรงเรียนทัพ
ราชวิทยา
จํานวน
100 คน

- - - 70,000
(อบต.ทัพราช)

-
นักเรียนและครู
โรงเรียนทัพราช
วิทยา
จํานวน 100 คน

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเขา้ใจ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์

กองการ
ศึกษา

3 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการทัศนศึกษา

เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

นักเรียนร้อยละ
95 - - 120,000

(อบต.ทัพราช)
- -

- นักเรียนร้อยละ
95 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากประ-
สบการณ์ตรง

กองการ
ศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในตนเอง

นักเรียน
จํานวน 421
คน

80,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
- อบรมคุณธรรม
จริยธรรม อย่าง
น้อย 1 คร้ัง/ปี

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

กองการ
ศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการรอบรู้สู่ภาษา
อาเซียน (ภาษาเขมรและ
ภาษาอังกฤษ)

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาเขมรและ
ภาษาอังกฤษ

นักเรียน
จํานวน 350
คน

- 58,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- จัดโครงการปี
การศึกษาละ 1
คร้ัง

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
พ้ืนฐานภาษา
เขมรและ
ภาษาอังกฤษ

กองการ
ศึกษา

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการโรงเรียนคัดแยก
ขยะรีไซเคิล

เพ่ือสร้างวินัยใน
การทิ้งขยะ

นักเรียนร้อยละ
95 27,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

- นักเรียนร้อย
ละ 95 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

นักเรียนเกิดแนวคิด
ต่อการคัดแยกขยะ

กองการ
ศึกษา

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา

เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนมีความรู้ใน
เรื่องสะเต็มศึกษา

ครูผู้สอนและ
นักเรียนร้อยละ
85

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

- -
ครูผู้สอนและ
นักเรียนร้อยละ
85 ได้ร่วม
กิจกรรม

ผู้เรียนมีการพัฒนา
ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์

กองการ
ศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์

นักเรียนร้อยละ
85 - 30,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

- นักเรียนร้อย
ละ 85 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีการ
พัฒนาระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียตาม
เกณฑ์

กองการ
ศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม
โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการทํางาน
และมีความรู้ที่ได้ใช้
เป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

นักเรียนร้อยละ
80 190,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

- นักเรียนร้อย
ละ 80 ไดร้ับ
ความรู้

นักเรียนมีความ
เข้าใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการ
ศึกษา

10 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยมี
คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน
จํานวน
55 คน

30,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-นักเรียน
จํานวน55 คน
มีคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมี ใน
การดําเนินชีวิต

กองการ
ศึกษา

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

11 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

คณะครู, นัก-
การภารโรง
และนักเรียน
โรงเรียนกอง
ทัพบกอุทิศ
บ้านใหม่

55,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-คณะครู
-นักเรียน

นักเรียนได้
เพ่ิมพูนความรู้
และเปิดโลกทัศน์
จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

กองการ
ศึกษา

12 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

เพ่ือพัฒนาและยก
ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8
กลุ่มสาระการเรียน
ทุกระดับช้ันให้
สูงขึ้น

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถมศึกษา
ปีที่ 1- 6

- - 30,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-นักเรียนทุก
ระดับช้ัน มีผ
ลการทดสอบ
ทาง O-NET,
NT< LAS
สูงขึ้น
ร้อยละ 3

นักเรียนทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร

กองการ
ศึกษา

13 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
โครงการแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนมีทักษะใน
การทํางานและมี
ความรับผิดชอบ
พร้อมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

นักเรียน
ร้อยละ 80 - 300,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-นักเรียน
ร้อยละ 80
ได้รับความรู้

นักเรียนมีความ
เข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กองการ
ศึกษา

14 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
โครงการส่งเสริมอาชีพฝึก
ทักษะช่างตัดผลนักเรียน

เพ่ือฝึกทักษะการ
ตัดผมชายและหญิง

นักเรียน
ป.4-6 - - 30,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-นักเรียน
ป.4-6

นักเรียนได้รับ
บริการตัดผมใน
ราคาถูก

กองการ
ศึกษา

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่

คณะครูและ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
เจริญสุข

45,000

(อบต.ทัพราช)

- - - -
-คณะครูและ

นักเรียน

นักเรียนได้ศึกษา

แหล่งเรียนรู้จาก

สถานที่จริง

กองการ
ศึกษา

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข

โครงการฝึกทักษะเด็กไทยแก้ม

ใสตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ ฯ

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการฝึก
ทักษะให้ถูกวิธี

นักเรียน
ป.1 - 6 - - 45,000

(อบต.ทัพราช)

- -
- นักเรียน
ป.1-3

นักเรียนได้รับ
การฝึกทักษะ
อย่างถูกวิธีและ
ถูกสุขลักษณะ

กองการ

ศึกษา

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข

โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียน
ร้อยละ 100 39,000

(อบต.ทัพราช)
- - - -

- นักเรียน ร้อย
ละ 100

โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการตาม
โครงการอาหาร
กลางวันแบบ
ย่ังยืนได้

กองการ

ศึกษา

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา

นักเรียนกลุ่มเครือข่ายอารย

ธรรมบูรพาต้านยาเสพติด

เพ่ือให้นักเรียน

หันมาใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

โรงเรียนทุกโรง

ท่ีอยู่ในตําบล

ทัพราช

จํานวน 6

โรงเรียน

- 144,000

(อบต.ทัพราช)

- - -
-นักเรียนทุก

โรงเรียน มี

สุขภาพท่ี

แข็งแรงและ

มีความรัก

สามัคคีซ่ึงกัน

และกัน

นักเรียนใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์และ

ห่างไกลยาเสพ

ติด

กองการ

ศึกษา

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล

โครงการเสริมสร้างเด็กดี
โรงเรียนบ้านโคกไพล
ปีท่ี 8 - ปีท่ี 10

เพ่ือสร้างเครือข่าย

การทําความดีใน

ชุมชน

โรงเรียนตําบล

ทัพราช นักเรียน

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

- - - - 70,000
(อบต.ทัพราช)

- นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

โรงเรียนมี

เครือข่ายชุมชน

ส่งเสริมการทํา

ความดี

กองการ

ศึกษา

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล

โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบ้านโคกไพล

เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ให้นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณค่า
ของพรรณไม้

นักเรียน
ร้อยละ 90 - - - 68,000

(อบต.ทัพราช)
-

-นักเรียนร้อยละ
90

นักเรียน
ตระหนักใน
ความสําคัญ
และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

กองการ

ศึกษา

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล

โครงการส่งเสริมการสอนงาน

วิชาชีพในโรงเรียน

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียว
กับงานอาชีพ
ต่างๆ

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกไพล - - 160,000

(อบต.ทัราช)
- -

- นักเรยีนรอ้ยละ
80 มีความรูค้วาม
เข้าใจเกีย่วกับงาน
อาชีพ

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
งานอาชีพ

กองการ

ศึกษา

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล

โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน

เพ่ือให้นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกไพล - 100,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

- นักเรยีน ได้
รบัประทานอาหาร

โรงเรียน
สามารถ
ดําเนินการตาม
โครงการอาหาร
กลางวันแบบ
ยั่งยืนได้

กองการ

ศึกษา

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล

โครงการสร้างศูนย์การเรียน
ตามหลักการพัฒนาสมอง
(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคล
บาท

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมองของนักเรียน

นักเรียนร้อย
ละ 80 - - - 175,000

(อบต.ทัพราช)
-

- นักเรยีนรอ้ย
ละ 80 ไดเ้ข้า
รว่มกิจกรรม

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนมีความ
มุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะ
พัฒนาโรงเรียน

กองการ

ศึกษาฯ

23 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทดวงศ์
สมบูรณ์ทุกคน

40,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-ร้อยละของ
นักเรยีนมี
ระเบียบวินัย
เป็นเยาวชน
ต้นแบบในการ
ทํา

นักเรียนมี
คุณธรรม จรยิะ
ธรรม และความ
ประพฤติท่ีดี

กองการ

ศึกษาฯ

24 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาดูงาน

เพ่ือให้นักเรียนรู้
รักสามัคคี และ
สามารถทํา
กิจกรรมร่วมกับ
คนอ่ืนได้

นักเรียน
ระดับช้ัน
อนุบาล - ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6

- - 58,000
(อบต.ทัพราช)

- -
นักเรยีนทุก
ระดับ เข้ารว่ม
กิจกรรมความดี

นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและ
ทํางานรว่มกับ
ผู้อ่ืนได้

กองการ

ศึกษาฯ

25 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการฝึกทักษะ
อาชีพนักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานใน
การประกอบ
อาชีพ

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์

- - - - 50,000
(อบต.ทัพราช)

-นักเรยีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 มีรายได้
ระหว่างเรียน

นักเรียนมีทักษะ
ตดิตวัและมี
รายไดร้ะหว่าง
เรียน

กองการ

ศึกษาฯ

26 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการแก้ไข
ปัญหานํ้าอุปโภคบริโภค

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า
อุปโภค บริโภค

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทดวงศ์
สมบูรณ์ทุกคน

- 100,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-นักเรียน มีนํ้า
สะอาดสําหรับ
อุปโภค
บริโภค

โรงเรียนมีนํ้า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดไว้บริการ
นักเรียนอย่าง
เพียงพอ

กองการ

ศึกษาฯ

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

27 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแว่น โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

เพ่ือปลูกฝัก
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12
ประการ

นักเรียน ป.4-
6 จํานวน 150
คน

60,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
นักเรียน ป.4-
6 จํานวน 150
คน

ผู้เรยีนมพีฤติดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม เป็นคน
ดี ของชุมชนและ
ประเทศชาติ

กองการ
ศึกษาฯ

28 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
โครงการเกษตรตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั้งยืน

เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ตําบล
ทัพราช

- - 400,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-นักเรียนไม่
น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ได้ร่วม
กิจกรรม

นักเรยีนมแีหล่ง
เรยีนรูด้้าน
การเกษตร

กองการ

ศึกษาฯ

29 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
โครงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET)

เพ่ือประเมินผล
ทางการเรียนของ
นักเรียน

โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ี
ตําบลทัพราช

- 50,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
- นักเรียน
ระดับมัธยมใน
เขตตําบลทัพ
ราช

โรงเรียน
สามารถวัดผล
ทางการเรียน
ของนักเรียนได้

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)

6,200,000
(อบต.ทัพราช)

6,200,000
(อบต.ทัพราช)

- นักเรียนทุก

คนได้

รับประทาน

อาหารกลาง

วันท่ีมีคุณภาพ

นักเรียนทุกคน

ได้รับประทาน

อาหารกลาง

วันท่ีมีคุณภาพ

กองการ

ศึกษาฯ

รวม 30 โครงการ - - 6,836,000 6,982,000 7,093,000 6,513,000 6,320,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
องค์กรสตรีตําบลทัพราช
(โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว)

เพ่ือรณรงค์ให้
ครอบครัวร่วมกัน
เป็นร้ัวป้องกัน
ปัญหาความ
รุนแรง และ
ยาเสพติด

ครอบครัวสตรี
หมู่ละ 3
ครอบครัว
จํานวน 17
หมู่บ้าน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

- ครอบครัวสตรี
จํานวน 100
คน

สตรีได้รับการ
จัดสวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 อุดหนุนคณะกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลทัพ
ราช (โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สมาชิก
ครอบครัวทุกช่วงวัย)

เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว
และครอบครัว
ใกล้เคียง

ประชาชน
ตําบลทัพราช

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

30,000
(อบต.ทัพราช)

- ประชาชน
ม.1-17

ครอบครวัมี
ความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุตําบลทัพ
ราช (โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูงอายุ)

เพ่ือส่งเสริม
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ท่ีดี

ผู้สูงอายุใน
ตําบลทัพราช

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

50,000
(อบต.ทัพราช)

-ผู้สูงอายุ
ม.1 - ม.17

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีดขืีน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 3 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน

เยาวชนใน
จังหวัด
สระแก้ว

- - - - 50,000
(อบต.ทัพราช)

-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดได้

สํานักปลัด

2 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการศูนย์ ศตส.
อ.ตาพระยา

เพ่ือป้องกันและ
สกัดก้ันการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด

ประชาชน
ตําบล ทัพราช
จํานวน 17
หมู่บ้าน

120,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
-การระบาด
ของยาเสพติด
ลดน้อยลง

สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดได้

สํานักปลัด

3 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ
อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

เพ่ือเป็นสถานท่ี
การรวบรวม
ข้อมูลในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

ประชาชน
อําเภอ
ตาพระยา

30,000
(อบต.ทัพราช)

- - - -
ศูนย์บริการ
ร่วม จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจแนวทาง
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ - - 150,000 - - - 50,000 - - -

แบบ ผ. 02
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3.5 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ

เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค
พยาธิ

หมู่ 1-17
- 120,000

(อบต.ทัพราช)
- - -

-ประชาชน
ตําบลทัพราช
จํานวน 17
หมู่บ้าน

อัตราความชุก
ของโรคพยาธิ
ลดลง

สํานักปลัด

2 อุดหนุนโครงการสตรียุคใหม่ใส่
ใจมะเร็ง

เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ
สามารถตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้า
นมได้ด้วยตัวเอง

หมู่ 1-17
- - 200,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-ประชาชน
ตําบลทัพราช
จํานวน 17
หมู่บ้าน

สตรีกลุ่ม
เป้าหมายมี
ความรู้ ความ
สามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมได้ด้วย
ตัวเอง

สํานักปลัด

3 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้และการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า

หมู่ 1-17
- - 120,000

(อบต.ทัพราช)
- -

-ประชาชน
ตําบลทัพราช
จํานวน 17
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ความรู้และการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า

สํานักปลัด

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

เพ่ือตอบสนอง
การดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

อบรม
รณรงค์และ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข

- 340,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-สุขภาพ
ประชาชนดีข้ึน

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 4 โครงการ - - - 460,000 320,000 - - - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดบัมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสูก่ารท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาตวิิถี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดนเบ้ืองบูรพา
และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

อําเภอ
ตาพระยา 50,000

(อบต.ทัพราช)
50,000

(อบต.ทัพราช)
50,000

(อบต.ทัพราช)
50,000

(อบต.ทัพราช)
50,000

(อบต.ทัพราช)

-สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น

ประเพณีท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์
ตลอดไป

กองการ

ศึกษาฯ

2 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดกิจกรรมการแสดง
ประกอบแสง สี เสียงและ
ส่ือผสมงานสืบสานวัฒนธรรม
เบ้ืองบูรพา

เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของจังหวัด
สระแก้ว

ประชานชน
ในจังหวัด
สระแก้ว

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

- -
สืบสาน
ประเพณีของ
จังหวัด
สระแก้ว

วฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงาม
ของจังหวดั
สระแก้วคงอยู่
สบืไป

กองการ

ศึกษาฯ

3 อุดหนุนวัดในพ้ืนท่ีตําบล
ทัพราช

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ปฏิบัติธรรม

วัดในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพราช
จํานวน 6 วัด

- 60,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-วัดในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพราช
จํานวน 6 วัด

ประชาชนให้
ความสําคัญต่อ
การปฏิบัติธรรม
และมีจิตใจดีงาม

กองการ

ศึกษาฯ

แบบ ผ. 02



124

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดสร้างอุทยานพุทธ
มณฑลสระแก้ว

เพ่ือจัดสร้าง
อุทยานพุทธ
มณฑลสระแก้ว

ประชาชน
ท่ัวไป - - - - 50,000

(อบต.ทัพราช)

-ประชาชน
เคารพบูชา
และเป็นท่ียดึ
เหน่ียวจติใจ

มีพระพุทธรปู
ประจําจงัหวัด
เพ่ือใหป้ระชาชน
เคารพบูชา

กองการ

ศึกษาฯ

5 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
แผนงานโครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนทุก
หมู่เหล่าใน
จังหวัด
สระแก้ว

- 10,000
(อบต.ทัพราช)

- - -
-แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระ-
มหากษัตริย์

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการ

ศึกษาฯ

รวม 5 โครงการ - - 50,000 120,000 50,000 - 50,000 - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ และงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ

เพ่ือแสดงความ
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 ฯ

สํานัก
ปลัด

2 อุดหนุนอําเภอตาพระยา

โครงการเตรียมการรับเสด็จ

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับ
เสด็จ

อําเภอ

ตาพระยา

- - 20,000

(อบต.ทัพราช)

- - -มีความพร้อมใน

การรับเสด็จ

อําเภอตาพระยา
มีความพร้อมใน
การรับเสด็จ

สํานัก
ปลัด

3 อุดหนุนอําเภอตาพระยา

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของผู้นําชุมชน

คณะกรรมการ
หมู่บ้านใน
อําเภอตาพระ
ยา

25,000
(อบต.ทัพราช)

- 25,000
(อบต.ทัพราช)

- 25,000
(อบต.ทัพราช)

-ผู้นําชุมชนใน
ตําบลทัพราชมี
ศักยภาพในการ
ทํางาน

ผู้นําชุมชน
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น

สํานักปลัด

4 อุดหนุนอําเภอตาพระยา
โครงการบริหารจัดการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชน
และส่วนราชการ
ได้รับการบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อําเภอ
ตาพระยา

50,000
(อบต.ทัพราช)

- - 50,000
(อบต.ทัพราช)

-
-การบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนและ
ส่วนราชการ
ได้รับการบริการ
ด้านข้อมูล
ข่าวสารในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

สํานัก
ปลัด

รวม 4 โครงการ - - 75,000 - 95,000 50,000 75,000 - - -

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ืองโยงอินโดจีน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็น
ทางผิวจราจรลาดยาง CAPE
SEAL บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

- ถนนลาดยาง
CAPE SEAL
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

2 งานจัดหานํ้ากินนํ้าใช้ ระบบ
RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/
ชม.บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

ประชาชนมีน้ํากิน
นํ้าใช้ที่สะอาด

ระบบ RO
อัตราการผลิต
250 ลิตร/ชม.

5,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-จัดหานํ้ากินนํ้า
ใช้ ระบบ ROท่ี
ได้มาตรฐาน

-ประชาชนมีน้ํา
กินน้ําใช้ที่
สะอาดมากขึ้น

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนาเฉล่ีย
0.15 ม.

8,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

- - - -
-ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1 - บ้าน
ใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ก ว้ า ง 6 ม .
ยาว 9.500 ม. -

2,500,000
(อบจ/

กรมส่งเสริมฯ)
- - -

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการก่อสร้างรั้วก้ันเขตท่ี
สาธารณะป่าชุมชน
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือป้องกันบุกรกุ
พ้ืนทีส่าธารณะ
ของชุมชน

รั้วกั้นแนวเขต
จํานวน 60 ไร่ -

1,500,000
(อบจ/

กรมส่งเสริมฯ)
- - -

-รั้วกั้นแนวเขต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
(จากบ้านหนองตมิ - ด่านตรวจ
สัตว์ลําสะโตน)
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,500 ม. - - 9,000,000

(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนลาดยาง
CAPE SEAL
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตะกรุดไผ่)
บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

- -
2,500,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- สะพาน
คอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกคลองหัวลุง
กราด บ้านหนองติม หมู่ที่ 1

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

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

- - -
1,800,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

-
-ลอกคลอง
หัวลุงกราด
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็น
ทางผิวจราจรลาดยาง CAPE
SEAL บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

- ถนนลาดยาง
CAPE SEAL
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

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

1,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2
(จากบ้านตะลุมพุก – โคกจาน)

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,000 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15ม.

-
1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ)

- - -
- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้าน
ตะลุมพุกหมู่ท่ี 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- -
1,700,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน
(จากนานายดําเนิน หอม
ประพันธ์ – นานางฉลอม หอม
ผล) บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000 ม.
หนาเฉล่ีย
0.80 ม.

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

- ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น

กองช่าง

14 โครงการขุดลอกลํานํ้าเดิม
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 แห่ง
สะพานโคก
หมาจอก
สะพานหนอง
ก้านเหลือง

4,000,000
(อบจ/

กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
-สะพาน
คอนกรีต
จํานวน 2 แห่ง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

16 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ห้วยลําสะโตน)
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 20.00 ม. - 3,000,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- สะพาน
คอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้า
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภค
ตลอดปี

จํานวน 1 แห่ง

-
4,000,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
-ฝายกักนํ้าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตประปา
ขนาดใหญ่และขยายเขตไฟฟ้า
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้มีน้ําปะปา
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และมี
ไฟฟ้าแสงสว่างที่
ได้มาตรฐาน

จํานวน 1 แห่ง

- 5,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
-ประปา จํานวน
1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 1,632
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
(จากถนนสาย 348 – หลัง
โรงเรยีนวัดหนองติม)
บ้านหนองปรอื หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

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

- -
- ถนนลาดยาง
CAPE SEAL
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

20 โครงการวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้า
ลานตลาดม.3 - บ้านตะลุมพุก
ม.2) บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แห่ง

- - -
4,500,000

(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

-
-ท่อระบายน้ํา
จํานวน 1 จุด
ที่ได้มาตรฐาน

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

21 โครงการไฟฟ้าพลังงานชุมชน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

-
10,000,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ/
กรมพลังงาน)

- - -
-ไฟฟ้าพลังงาน
ชุมชนจํานวน 1
แห่ง

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

22 โครงการขุดลอกสระหนองปรือ
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภค
ตลอดปี

พ้ืนที่ 28 ไร่

- -
9,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
-สระหนองปรือ
จํานวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- -
2,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
-ประปาขนาด
ใหญ่ จํานวน 1
แห่งได้คุณภาพ

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - -
2,400,000

(อบต. /อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

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

-
-ประปาขนาด
ใหญ่ จํานวน 1
แห่งที่ได้คุณภาพ

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงถนนลาด
ยางพาราดินซีเมนท์ จากถน
นอบจ.บ้านทุ่งทะเล - ถนน
348 บ้านหนองปรือหมู่ท่ี 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

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

-ถนนลาดยาง
จํานวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 4
จากเส้นข้างทดพระ– เช่ือม
ทางหลวงชนบทพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 950 ม.
หนา 0.15 ม.

- - 1,900,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนความยาว
950 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - -
1,700,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนความยาว
5,700 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

29 โครงการวางท่อ PE ขนาด 12
น้ิว (จากลําสะโตน - บ้านกุด
เวียน หมู่ที่ 4 ตําบลตาพระยา)

เพ่ือระบายนํ้า
มายังหมู่บ้าน
โซนเหนือ

ยาว
10,000 ม. - - -

10,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
-ท่อระบายนํ้า
ยาว 10,000 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมีนํ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

30 โครงการขุดสระทดพระ
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคทําการ
เกษตรและเลี้ยง
สัตว์

จํานวน 46 ไร่
ลึกเฉล่ีย 4 ม. - - - -

10,000,000
(อบจ./

กรมส่งเสรมิ ฯ)

-สระทดพระ
จํานวน 1 แห่งที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บรโิภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

31 โครงการขุดลอกลํานํ้าเดิม
บ้านบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

32 โครงการขยายเขตประปา
(จากอ่างเก็บนํ้าลําสะโตน บ้าน
ใหม่ไทยถาวร - บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4) บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
มีนํ้าใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แหง่
2,000,000
(อบจ. /

อบต.ทัพราช)

- - - -
-ท่อประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้า
เป็นลูกระนาด บ้านใหม่ไทย
ถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

- 1,500,000
(อบจ./อบต.
ทัพราช)

- -
-ฝายกักเก็บนํ้า
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขังและ
การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

วางท่อลอด
เหล่ียม
คสล.กว้าง 3 ม.

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

- -
- ท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา-
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร
(จากบ้านนายที หาญกร - สวน
นางวรรณ บุญสม)
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนาเฉล่ีย 1 ม.
พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ้า

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

-

-

-

- ถนนความยาว
3,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น

กองช่าง

36 โครงการขยายเขตประปา
(จากอ่างเก็บนํ้าลําสะโตน
บ้านใหม่ไทยถาวร - บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4) บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

- - 2,000,000
(อบจ. /

อบต.ทัพราช)

-
-ท่อประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

37 โครงการวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ท่ี 5

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

วางท่อระบายนํ้า
กว้าง 0.60 เมตร
ยาว 1,000 ม.

- - -
1,600,000
(อบจ/กรม
ส่งเสริมฯ)

-
- วางท่อ
คอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

38 โครงการขุดลอกสระนํ้าแก้มลิง
(จากหมู่ท่ี 5 - หมู่ที่ 2)
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5

เพ่ือให้มีแหล่ง
กักเก็บนํ้าไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

จํานวน 1 แห่ง
- - - 11,000,000

(อบต.อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
-สระนํ้า ประปา
หลังโรงเรียน
จํานวน 1 แห่ง
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บรโิภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

39 โครงการขุดคลองผันนํ้าดิบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากอ่าง
เก็บนํ้าลําสะโตน บ้านใหม่ไทย
ถาวร หมู่ที่ 5 - บ้านเหนือ
หมู่ที่ 4)

เพ่ือผันนํ้าให้
ประชาชนได้
อุปโภคบริโภค

กว้าง 5 ม.
ยาว 3,500 ม.

- - - - 15,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-คลอง ยาว
3,500 ม. ท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีนํ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

40 โครงการวางท่อประปาพร้อม
ติดตั้งโรงสูบ บ้านใหม่ไทยถาวร
หมู่ที่ 5 (จากบ้านใหม่ไทยถาวร -
ลําสะโตน)

เพ่ือให้
ประชาชนมีนํ้า
ใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แหง่
- - - -

2,000,000
(อบจ. /

อบต.ทัพราช)

-ท่อประปา
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านเจริญสุข -
ปราสาทเขาโล้น)
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

6,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

42 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง (จาก
ถนน 348 - วัดปราสาทเขาโล้น)
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้มีแสง
สว่างในแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ลดปัญหาสังคม

ติดต้ังไฟส่อง
สว่าง จํานวน
60 จุด ยาว
1,800 เมตร

2,400,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ไฟฟ้าแสงสว่าง
จํานวน 60 จุด
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างสะพาน
ห้วยยาง ภายในหมู่บ้าน
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

2,500,000
(อบจ/

กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- สะพาน
คอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชน
จํานวน 221
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากปราสาทเขาโล้น -
ถนนลาดยางโคกกราด
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

จํานวน 1 เส้น
-

5,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ถนนลาดยาง
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมากข้ึน

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากถนนปฏิรูป - เขาคันนา
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

จํานวน 1 เส้น
- 10,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ถนนลาดยาง
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมากข้ึน

กองช่าง

46 โครงการขุดลอกคลอง จากเขา
โล้น - หนองบัวลาย
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้มีแหล่ง
นํ้าสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

ยาว 1,100 ม. - 1,400,000
(อบต.อบจ./

กรมส่งเสริม ฯ)

- - -คลอง จํานวน
1 แห่ง ท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บรโิภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

47 โครงการก่อสร้างฝายก้ันนํ้า
(คลองอะตอน) บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

จํานวน 1 แห่ง

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

- -
ฝายกั้นน้ํา (คลอ
งอะตอน) ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บรโิภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแก้มลิง
บ้านเจริญสุข (โคกกราด-
เจริญสุข) หมู่ที่ 6

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคทํา
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์

ยาว 2,480 ม.
- - 3,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
-คลอง จํานวน
1 แห่ง ท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บรโิภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การถมดินและลงลูกรังผิว
จราจร บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000 ม.
หนาเฉล่ีย
0.15 ม.

- - -
1,900,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนความยาว
6,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

50 โครงการผันนํ้าบ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพ่ือผันน้ําให้
ประชาชนได้
อุปโภคบริโภค

ยาว 10,000
ม.

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

-ท่อระบายน้ํา
ยาว 10,000 ม.
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

51 โครงการขุดคองแผง
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 326
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก (จากป้ัม PT -
บ้านโคกไพล) บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 900 เมตร

5,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
ยาว 900 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Cape Seal
(จากบ้านโคกไพล - ปราสาท
เขาโล้น) บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,100 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15
ม.

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนความยาว
4,100 ม.ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านโคกไพล -
ถนน 3486) บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง 4,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนน 3486 - ทางนานายจันทร์
ศิลปะชัย บ้านโคกไพล หมู่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
จํานวน 1 เส้น - -

4,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนลาดยาง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถนนดิน
(จากอ่างเก็บนํ้าคลองยาง -
คลองตะแคง)
บ้านโคกไพล หมู่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,700 ม.
หนาเฉล่ีย 1ม.
พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า

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

- -
- ถนนความยาว
1,200 ม.ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
มากขึ้น

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
จากถนนทางหลวงชนบท –
ถนนสาย 3486
บ้านโคกไพล หมูท่ี่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

- - - -
2,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ถนนความ
ยาว 1,000 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

25670
(บาท)

58 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - - -
1,300,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ถนนความยาว
4,300 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

59 โครงการขุดลอกลํานํ้าเดิม บ้าน
โคกกราด หมูท่ี่ 8

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
คลองส่งนํ้าฝั่งซ้าย-ขวา
(จากอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง –
สุดเขต อบต.ทัพราช)
บ้านโคกกราด หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- -
2,300,000

(อบต./อบจ. /
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนความยาว
7,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

61 โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคทํา
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์

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

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

- -
-คลองห้วยยาง
ความยาว
5,000 ม.

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
(จากอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง –
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์)
บ้านโคกกราด หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,800 ม.

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

- - ถนน ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

63 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกราด
หมู่ที่ 8

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

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

- - -
2,000,000

(อบต./อบจ. /
กรมส่งเสริมฯ)

-
-รางระบายนํ้า
ยาว 500 ม. ที่
ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

64 โครงการขุดลอกขยายสระนํ้า
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคทํา
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์

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

- - - -
1,500,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-สระนํ้า ความ
ยาว 140 ม. มี
ขนาดกว้างขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประปาให้สามารถ
มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

1,200,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
-ระบบประปา
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 165
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

66 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง (ข้างโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น - ศูนย์
ท่องเท่ียวละลุ) บ้านหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,500 ม. - - 5,200,000

(อบต./อบจ. /
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนน ท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

67 โครงการขุดลอกหนองแก
บ้านหนองผักแว่น หมู่ 9

เพ่ือให้มีแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภคทํา
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์

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

- - - - 8,000,000
(อบจ./

กรมส่งเสริมฯ)

-หนองแก
ความยาว
2,000 ม.

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

68 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ข้ามคลองยาง)
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 20.00 ม. 3,000,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- สะพานความ
ยาว 20 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง
5.00 ม.
ยาว 20.00 ม.

- 2,000,000
(อบจ./

อบต.ทัพราช)

- - -
-ฝายน้ําล้นคลอง
เผือก ความยาว
20 ม. ที่
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ทดวงศ์สมบูรณ์หมู่ที่ 10

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.

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

-

- ถนนความยาว
800 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 4,100 ม.
หนาเฉลีย่ 0.15
ม.

- - - -
1,500,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ถนนความ
ยาว 3,000 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

72 โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็น
ทางผิวจราจรลาดยาง CAPE
SEAL บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

- ถนนลาดยาง

CAPE SEAL
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา
คมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

73 โครงการถนนแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้า
วัดเนินขามเขาวงค์ - บ้านนาย
เฉลิม) บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 1 แห่ง

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนแอสฟัลท์
ติกส์ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
(ห้วยคลองยาง) บ้านเนินขาม
หมู่ที่ 11

เพ่ือกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง

-
1,500,000
(อบต./อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
ฝายน้ําล้น
(ห้วยคลองยาง)
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอ

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เนินขาม หมู่ที่ 11
(ข้ามไปละลุ)

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 25.00 ม. - - 3,500,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- สะพานความ
ยาว 25 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 950 ม.
หนา0.15 ม.

- - -
1,200,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนความ
ยาว 950 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

77 โครงการขุดลอกสระนํ้าประปา
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือให้มีแหล่ง
นํ้าสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

จํานวน 1 แหง่
- - - - 5,000,000

(อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-สระนํ้า
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2



141

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

78 โครงการขุดลอกลํานํ้าเดิม
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก (จากศูนย์บริการ
ท่องเท่ียวละลุ - วัดป่าหนอง
ผักแว่น) บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 12

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,300
เมตร

10,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
ยาว 2,300 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน 2 แห่ง
1. คลองไผ่ –
เขาน้อย
2. สามแยกกก
เกตุ - วัดป่า
เขารัง

- 2,800,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ถนนความ
ยาว 2,000 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้สําหรับ
อุปโภค บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

-
3,600,000
(อบจ. /

อบต.ทัพราช)
- - -

-ประปา
จํานวน 1 แห่ง
ได้คุณภาพ

ประชาชน
จํานวน 296
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 2 แห่ง
1. คลองไผ่ –
เขาน้อย
2. สามแยกกก
เกตุ - วัดป่า
เขารัง

- 2,800,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ขยายเขตไฟฟ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 379
ครัวเรือนได้ใช้
ไฟฟ้า

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

83 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
(ข้ามคลองยางวังรีตอนบน)

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 20.00 ม. - 3,000,000

(อบจ/
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
สะพานความ
ยาว 20 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

84 โครงการขุดลอกหนองเพิก
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 20 ม. - - 2,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
-ฝายน้ําล้นหนอง
เพิก ความยาว
20 ม. ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
คลองเผือก บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 12

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง
5.00 ม.
ยาว 20.00 ม.

- - 1,000,000
(อบจ./

อบต.ทัพราช)

- -
-ฝายน้ําล้นคลอง
เผือก ความยาว
20 ม. ที่
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 12
-จากวัดเขาป่ารัง - เขาขวาง
-จากวัดวังวารีทอง - หนองใหญ่
-จากคลองใหญ่ – เขาน้อย
-จากนานายมา – เขตอุทยาน
-จากบ้านคลองยาง - ลําสะโตน

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 3,500 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15
ม. - - 8,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -

- ถนนลูกรัง
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากหนองใหญ่ - วังครก
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม. ยาว
6,700 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15
ม.

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

-
ถนนความยาว
6,700 ม.ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างฝายหนอง
เพิก พร้อมคลองไส้ไก่
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้มีแหล่ง
กักเก็บนํ้าไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 20 ม. - - - - 2,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-ฝายน้ําล้นหนอง
เพิก ความยาว
20 ม. ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 296
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 12

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

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

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

- ถนนความ
ยาว 1,000 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

90 โครงการขยายไหล่ทางถนน
(จากบ้านนางบุญเรือน
เสาวคนธ์ - ถนน 348)
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุการ
เดินทางเท้า
ของชาวบ้าน

ไหล่ทางถนน
ฝ่ังละ 1 เมตร
ยาว 1,390 เมตร

4,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
ไหล่ทางฝ่ังละ
1 เมตร ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รบั
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
(แอสฟัลติกส์) จากบ้านหนอง
ปรือ - ถนนทุ่งทะเล
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม. - - 8,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนความยาว
2,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

92 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านถนน 348 หนองปรือ
– ถนนถนน 3486 เขาโล้น
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม. - - 6,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนความยาว
2,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

93 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้า
จากถนนสาย 348 – ศาลาทุ่ง
ทะเล บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13

เพ่ือป้องกันนํ้า
และแก้ไขปัญหา
นํ้าท่วมขัง

จํานวน 1 แห่ง

- - -
2,200,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
-รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แห่ง

สามารถป้องกัน
นํ้าและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

94 โครงการขุดลอกลํานํ้าเดิม
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
(แอสพัลท์ติก) รอบหมู่บ้าน
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
จํานวน 1 แห่ง - 6,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกส์
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไพลงาม - เลียบคลอง
ห้วยยาง ถนนปฏิรูปบ้านเจริญ
สุข บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

- -
6,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -

- ถนนความยาว
2,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
จาก บ้านไพลงาม – บ้านเจริญ
สุข บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400 ม. - - -

4,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนความยาว
1,400 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - - -
2,400,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ถนนความยาว
2,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

99 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงลูกรังผิวจราจร (จาก
บ้านเขาวงศ์ - บ้านโคกกราด)
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 12 กม.
หนาเฉล่ีย 0.15
ม.

- - - - 12,000,000
(อบต.ทัพราช)

- ถนนความยาว
2,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

100 โครงการขุดลอกลํานํ้าเดิม
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่
เพียงพอ

จํานวน 1 แห่ง 9,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ขุดลอกลํานํ้าท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนาเฉล่ีย
0.15 ม.

8,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
(แอสพัลท์ติก) รอบหมู่บ้าน
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
จํานวน 1 แห่ง -

6,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกส์
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น
ข้ามคลองห้วยยาง
(บริเวณนานายหนูไกร)
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 30.00 ม. -

4,000,000
(อบจ./

อบต.ทัพราช)
- - -

-ฝายน้ําล้นข้าม
คลองห้วยยาง
ยาว 30 ม.
ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชน
จํานวน 161
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

104 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL
จากบ้านหนองกก - คลอง
ชลประทาน บ้านหนองกก
หมู่ที่ 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,000 ม. - - 9,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
- ถนนยาว
4,000 ม. ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - -
1,800,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนความ
ยาว 1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนา-คม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากจุดคุ้มครองต.ทัพราช -
ถนนกระสัง
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,500 ม. - - -

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
- ถนนความ
ยาว 1,500 ม.ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้

กองช่าง

107 โครงการขยายขอบถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบ้านนางแล สระหุนันท์ -
บ้านนายสมศักดิ์ วงวาท)
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - - -
1,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- ขอบถนน
กว้าง 0.50 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

108 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
พร้อมวางท่อ ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองกก หมู่ที่ 16

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

ยาว 1,000 ม.

- - - -
1,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-รางระบายนํ้า
ความยาว
1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

109 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ
CAPE SEAL จากบ้านนาย
อ่อน เย็นประสพ – วัดไพร
อนันต์ บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

9,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิฯ)

- - - -
- ถนนความยาว
2,500 ม.ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยัมากขึ้น

กองช่าง

110 งานจัดหานํ้ากินนํ้าใช้ ระบบ
RO อัตราการผลิต 250 ลิตร
/ชม. บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

ประชาชนมีน้ํากิน
นํ้าใช้ที่สะอาด

ระบบ RO
อัตราการ
ผลิต 250
ลิตร/ชม.

5,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-จัดหานํ้ากินนํ้า
ใช้ ระบบ ROท่ี
ได้มาตรฐาน

-ประชาชนมีน้ํากิน
นํ้าใช้ที่สะอาดมาก
ขึ้น

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างระบบผลิต
นํ้าประปาสําเร็จรูป ขนาด 5
ลบ.บ.ชม. บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

ประชาชนมีน้ํากิน
นํ้าใช้ที่สะอาด

ระบบผลิต
นํ้าประปา
สําเร็จรูป
ขนาด 5 ลบ.
บ.ชม.

5,000,000
(นพค.12

สนภ.1 นทพ.)
- - - -

-ระบบผลิต
นํ้าประปา
สําเร็จรูป ขนาด
5 ลบ.บ.ชม. ที่
ได้มาตรฐาน

-ประชาชนมีน้ํากิน
นํ้าใช้ที่สะอาดมาก
ขึ้น

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านไพรอนันต์
หมู่ที่ 17

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

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

-
1,200,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - -
- ถนนความยาว
1,000 ม.
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

113 โครงการขุดลอกสระ
ชลประทาน
หมู่บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
และทําการเกษตร

จํานวน
18 ไร่ -

10,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

- - -
-ขุดลอกสระท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

114 โครงการขุดลอกคลอง
ภายในตําบลทัพราช

เพ่ือใช้นํ้าในการ
อุปโภค บริโภค
และทํา
การเกษตร

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

6,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
-ขุดลอกคลองที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนจํานวน
4,103 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในตําบลทัพราช

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมีความ
สะดวก

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

10,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

- - - -
- ถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน

ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตรมาก

กองช่าง

116 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ภายในตําบล
ทัพราช

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมีความ
สะดวก

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

- 5,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

- - -
- ถนนดิน
ที่ได้มาตรฐาน

ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตรมาก

กองช่าง

117 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ภายในตําบลทัพราช

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

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

- - -
-ถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนจํานวน
4,103 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างฝาย
เช็คแดมป์ตําบลทัพราช

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภคตลอดปี

หมู่ 1-17
จํานวน
3 แห่ง

- -
5,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม ฯ)

- -
-ฝายเช็คแด็ม
จํานวน 3 แห่ง ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนตําบล
ทัพราช ได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรและท่ีอยู่
อาศัย

เพ่ือสะดวกใน
การเกษตร
และเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

- -
2,500,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- -
-ไฟฟ้า เพ่ือ
การเกษตร
ทั้ง 17 หมู่

ประชาชน
จํานวน 4,103
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน โดยการลงลูกรังผิว
จราจรภายในหมู่บ้าน
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

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

- - - 2,000,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

-
- ถนนความยาว
3,500 ม.
ท่ีได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

121 โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้าพร้อมวางท่อ
ภายในตําบลทัพราช

เพ่ือป้องกัน
นํ้าท่วมขัง

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

- - -
1,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-
-รางระบายนํ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ในฤดูฝนไม่มีนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

122 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโคกกราด - ละลุ
บ้านเขาวงศ์

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

หมูท่ี่ 8,
หมูท่ี่ 12 - - - - 4,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

- ถนนความยาว
8,000 ม.ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโคกไพล - อ่างเก็บ
นํ้าห้วยยาง

เพ่ือให้การ
คมนาคมมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

หมู่ที่ 7,
หมู่ที่ 8,
หมู่ที่ 15

- - - -
3,500,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสรมิ ฯ)

- ถนนความยาว
6,500 ม.ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก

กองช่าง

124 โครงการติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
และลดปัญหา
สังคม

หมู่ 1- 17
ประชาชน
15,176 คน

- - - -
2,000,000

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

-ไฟฟ้าแสงสว่าง
จํานวน 17 หมู่

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

รวม 124 โครงการ - - 210,100,000 103,000,000 106,100,000 72,300,000 80,000,000 - - -

แบบ ผ. 02/2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคารตลาด
ประชารัฐ นวัตวิถี เกษตรอินทรีย์
ของดีเมืองตาพระยา บ้านหนอง
ปรือ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชนชน
มีอาชีพและมี
รายได้

จํานวน 1 แห่ง 5,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - - -
-อาคารจํานวน
1 หลัง

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ใน
ชีวิตประจําวัน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ตําบลทัพราช
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3

เพ่ือใช้เป็นอาคาร
เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 1 แห่ง
พร้อมป้าย
ทางเข้าบ้าน

- 5,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -
-ศูนย์เรียนรู้
จํานวน 1 หลัง

หมู่บ้านมีสถานที่
ที่สะดวกในการ
จัดกจิกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงแก้มลิงเพ่ือ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ฯ
บ้านโคกไพล หมู่ท่ี 7

เพ่ือกักเก็บน้ําไว้
ใช้ อุปโภค
บริโภค

จํานวน 1 แห่ง

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

-แก้มลิงจํานวน
1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

รวม 3 โครงการ - - 5,000,000 5,000,000 - - 3,000,000 - - -

แบบ ผ. 02/2
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2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ

ตําบลทัพราช

1,200,000
(นพค.12) - - - -

ปุ๋ยอัดเม็ด 1
กลุ่ม

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ
ยืนโรง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ

ตําบลทัพราช

1,500,000
(นพค.12) - - - -

-โคเนื้อ 1 กลุ่ม ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มขยายพันธ์ุ
ข้าวหอมมะลิ 105
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
ขยายพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ

ตําบลทัพราช

7,500,000
(นพค.12) - - - -

กลุ่มขยายพันธ์ุ
ข้าวได้รับการ
ส่งเสริม

ได้เมล็ดพันธ์ุข้าว
หอมมะลิท่ีมี
คุณภาพ

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

4 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

จํานวน 1
แห่ง

1,100,000
(นพค.12) - - - -

ผลผลิตแปรรูป
1 กลุ่ม

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

5 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
โคเน้ือ ตําบลทัพราช หมู่ที่ 1-17

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ

จํานวน 1
แห่ง -

2,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -
-ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม

ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

รวม 5 โครงการ - - 11,300,000 2,000,000 - - - - - -

แบบ ผ. 02/2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสําหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะท่ีดี รวมทั้งรายได้
สังคม สิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมถนน
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพสุขภาพ
ตําบลทัพราช
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชนใส่
ใจสุขภาพ มีสังคมที่
ดีขึ้น

ประชาชน
จํานวน 100 คน

1,500,000
อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม/
กอ.รมน.)

- - - -
-ประชาชนเข้า
รว่มถนน
ปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ

ประชาชน 408
ครวัเรือน
ใช้ชีวิตผาสุก

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

จํานวน 1 แห่ง

- - - 1,500,000
อบต./อบจ./
กรมส่งเสริม/
กอ.รมน.)

-

-ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็งและ
สามัคคีมากขึ้น

ประชาชน
จํานวน 408
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

3 โครงการสร้างผู้ประกอบการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ชุมชนตําบลทัพราช

เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ
ตําบลทัพราชมี
อาชีพท่ีมั่นคงได้

ประชาชน
จํานวน 100 คน

1,100,000
อบต./มูลนิธิ

CCF)
- - - -

-ประชาชน
ตําบลทัพราชมี
อาชีพและ
รายได้

-ผู้ประกอบการ
ในชุมชนได้มี
อาชีพและ
รายได้

กองช่าง

รวม 3 โครงการ - - 2,600,000 - - 1,500,000 - - - -

แบบ ผ. 02/2
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3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

-
1,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -

-ลานกีฬา
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2 โครงการสร้างสถานที่ออก
กําลังกาย บ้านตะลุมพุก
หมู่ที่ 2

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนรัก
สุขภาพมากขึ้น

เคร่ืองออก
กําลังกายรอบ
สระนํ้า
ระยะทาง
1,400

- - - 2,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-
-เคร่ืองออก
กําลังกาย
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ออกกําลังกาย
และรักสุขภาพ
มากขึ้น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ฟุตซอลพร้อมปรับภูมิทัศน์
ตราดประชารัฐ คนไทยยิ้ม
ได้ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนได้

จํานวน 1 แห่ง 1,500,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - - -
-ปรับปรุงสนาม
กีฬาและตลาด
ประชารัฐ

ประชาชนได้มี
สถานที่จัด
กิจกรรมและมี
ตลาดที่ถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างโดมติดกับ
ศาลากลางหมู่บ้าน
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ดําเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนได้

จํานวน 1 แห่ง

-
1,300,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -

-โดมศาลากลาง
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้มี
สถานที่จัด
กิจกรรม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างลานเดิน
ออกกําลังกายบนสระนํ้า
แก้มลิงพร้อมเครื่องออก
กําลังกาย บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

- - 1,000,000
(อบต.ทัพราช)

- -
-สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านโคกไพล
หมู่ที่ 7

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

3,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - - -
-สนามกีฬา
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

กว้าง 25 ม.
ยาว 35 ม.
จํานวน 1 แห่ง

3,900,000
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ)

- - - -
-สนามกีฬา
เอนกประสงค์
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างโดมสนาม
กีฬาอเนกประสงค์
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

-
1,500,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -

-ลานกีฬา
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

กว้าง 25 ม.
ยาว 35 ม.
จํานวน 1 แห่ง

-
3,900,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -
-สนามกีฬา
เอนกประสงค์
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง

- - - 3,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-
-สนามกีฬา
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้านไพร
อนันต์
หมู่ที่ 17

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา

จํานวน 1 แห่ง
- - - 3,000,000

(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

-
-สนามกีฬา
จํานวน 1 แห่ง

เยาวชนมีสถานที่
สําหรับออกกําลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รวม 11 โครงการ - - 8,400,000 7,700,000 1,000,000 8,000,000 - - - -

แบบ ผ. 02/2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบธนาคารปลา
บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและสวยงาม

จํานวน 1 แห่ง

-
1,200,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - -
-ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม
ร่มรื่น

ประชาชนมี
สุขภาพกาย
และใจดีขึ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
สวนสาธารณะ บริเวณสระ
ใหญ่ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและสวยงาม

จํานวน 1 แห่ง

- -
2,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- -
-ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม
ร่มรื่น

ประชาชนมี
สุขภาพกาย
และใจดีขึ้น

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บนํ้า
คลองยาง 2
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7

เพ่ือให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวของตําบล
ทัพราช

จํานวน 1 แห่ง 3,000,000
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ)

- - - -
ปรับปรุงอ่าง
เก็บนํ้าที่ได้
มาตรฐาน

คนในชุมชนมี
รายได้

กองช่าง

รวม 3 โครงการ - - 3,000,000 1,200,000 2,000,000 - - - - -

แบบ ผ. 02/2
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
สํานักงานปลัด
- เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว/ดํา-สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- เต้นท์ ขนาด 2 ห้อง
- เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน
- ตู้เก็บเอกสารบานเปิดสูงพร้อมลิ้นชัก
- เก้าอ้ีน่ังคอย
- โต๊ะทํางาน
- เก้าอ้ีพนักพิง
- เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด36,000 บีทียู

- เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด24,000 บีทียู

- โต๊ะประชุม
- ชุดโซฟา
- โต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว
- ตู้เหล็ก

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อ
การ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เคร่ือง

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

-

-
-
-
-

-
-
-

94,000
-
-
-

40,000
-

-

-
14,000

-
-

21,000
-

24,000
-
-

30,200
-
-
-
-

250,000

-
-
-
-
-

30,000
-

12,000
-
-
-
-
-

5,500

-

-
-

11,000
11,000

-
-
-
-
-
-

200,000
-
-
-

-

190,000
14,000

-
-
-
-
-
-

94,000
-
-

28,000
-
-

สํานักงาน
ปลัด

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
กองคลัง
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2บาน
- ตู้เก็บเอกสารแบบล้ินชัก 4 ช้ัน
- ม่านปรับแสง
- เคร่ืองปรับอากาศ
- เคร่ืองโทรสาร
- เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดใหญ่
- โต๊ะทํางาน
- เก้าอ้ีแบบพนักพิง
- พัดลมต้ังโต๊ะ
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สํานักงานปลัด
- ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา
- ล้อรถเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 10 ตู้
จํานวน 10 ตู้
จํานวน 2 ตู้
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 2 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 6 โต๊ะ
จํานวน 10 ตัว
จํานวน 2 ตัว

จํานวน 1 คัน

จํานวน 7 เส้น

45,000
45,000

-
40,000
60,000

-
-
-
-
-

-

-

-
-

16,000
-
-
-
-
-
-
-

900,000

-

-
-
-
-
-

20,000
-
-
-

3,000

-

-

-
-
-
-
-
-

1,500
30,000
15,000

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

100,000

กองคลัง

สํานักปลัด

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สํานักงานปลัด
- ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย
-ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400
ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์
- ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400
ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 90 กิโลวัตต์
-รถบรรทุก (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000
ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบกระบะท้าย)

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1
คัน

จํานวน 1
คัน

จํานวน 1
คัน

จํานวน 1
คัน

2,500,000

2,126,000

2,500,000

1,000,000
สํานักปลัด

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาฯ
สํานักงานปลัด
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
กองคลัง
- กล้องถ่ายรูป ดิจิตอลทัสกรีน
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สํานักงานปลัด
- เคร่ืองพ่นละอองฝอย
- เคร่ืองพ่นหมอกควัน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
สํานักงานปลัด
- ลําโพงตู้ติดพนัง
- เคร่ืองแอมป์
- เคร่ืองขยายเพาเวอร์มิกซ์
- เคร่ืองวิทยุแม่ข่าย
ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน
สํานักงานปลัด
- คูเลอร์ต้มนํ้าร้อน
- คูเลอร์
- ซ้ิงล้านจานแบบขาตั้ง
- เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
- เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
- เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น
- แก้วนํ้า

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
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

-

-
20,000

-
-
-

36,000
-
-
-
-
-

5,000

-

30,000

-
-

2,500
5,000

-
500,000

-
-

8,000
-
-
-
-

10,000

-

100,000
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
-

-
10,000

-
-

55,000
-
-

10,000

-

-
-

-
-

6,500
-

-
-
-

50,000
-

40,000
-

สํานักปลัด

กองคลัง

สํานักปลัด

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ กองคลัง
- กาต้มนํ้าร้อนไฟฟ้า
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สํานักงานปลัด
- ไฟเบอร์ตัดเหล็ก
- สว่านเจาะปูน
- สายดับเพลิง ยาว 30 เมตร
- สัญญาณไฟไซเรนรถกู้ชีพ-กู้ภัย
- เข็มขัดรัด และหมอน
ล็อกศีรษะ
- กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
- เคร่ืองล้างอัดฉีด
- เคร่ืองเชื่อมอเนกประสงค์ 220 โวลล์
- เล่ือยฉลุ
-. สว่านอเนกประสงค์
- สายส่งนํ้า ขนาด 2.5”
- สายส่งนํ้า ขนาด 2”
- สายสูบนํ้าพร้อมข้อต่อขนาด 3”
ค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ
-เคร่ืองมือตัด - ถ่าง ระบบไฮดรอลิค
พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จํานวน 1 ชุด

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เคร่ือง

จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 เส้น
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 2 เส้น
จํานวน 2 เส้น
จํานวน 2 เส้น

จํานวน 1 ชุด

5,000

-
20,000

-
-
-

-
-
-

3,500
3,500

-
-
-

-

-

-
-
-
-

1,000
7,000

-
-
-
-

20,000
-

-

-

-
-

20,000
-

4,500

-
-
-
-
-
-
-
-

400,000

-

18,000
-
-

10,000
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

10,000
-
-

3,500
-

20,000

-

กองคลัง

สํานักปลัด

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ - หัวกะโหลกดูดน้ําสวมสาย ขนาด 3 “
- ชุดกระดานรองหลัง
- ชุดเผือกดามหลัง
- เผือกแข็งดามคอ 16 ระดับ
- เคร่ืองปั่นไฟ (ขนาด 5กิโลวัตต์)
- กรวยจราจร คาด สะท้อนแสง ขนาด 80ซม.
- เสื้อจราจรสะท้อนแสง
- อุปกรณ์ติดตั้งในรถกู้ชีพ
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สํานักงานปลัด
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- เคร่ืองพิมพ์สี
- เคร่ืองพิมพ์ขาวดําชนิดเลเซอร์
- เคร่ืองสํารองไฟ
- โน๊ตบุ๊ก
กองคลัง
- เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ แบบ CPUตัว

- เคร่ืองพิมพ์สี-ขาวดําแบบหมึกเติม
- เคร่ืองพิมพ์เช็ค
- โน๊ตบุ๊ก

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
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
250,000

-
-
-
-
-
-
-
-

40,000
22,000

-
-
-
-

65,000
12,000

-
-

-
-
-
-
-
-

60,000
22,000

-
-

10,000

5,000
5,000

-
-
-
-

44,000
-

15,800
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
44,000
60,000

-
11,600
22,000

-
-
-
-

10,000
10,000

-
5,000

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองคลัง

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
-ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
- ตู้ไม้ แบบ 3 ช่อง
- ชั้นวางหนังสือ
- โต๊ะทํางาน
- โตะ๊วางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
- พัดลมติดผนัง
- เตียงพยาบาลสําหรับเด็ก
- เก้าอ้ีพนักพิง
-เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ครุภัณฑ์การศึกษา
- เคร่ืองเล่นสนาม
ค่าครภุัณฑ์ยานพาหนะฯ
- ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่า
กว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แบบธรรมดา

ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
- เคร่ืองช่างน้ําหนักแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง

เพ่ือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี
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 เคร่ือง

จํานวน 6 ชุด

จํานวน 1 คัน

จํานวน 6 เคร่ือง

33,000
-
-

36,000
60,000
72,000

-
-
-
-

-

-

-

-
-

168,000
-
-
-
-
-
-
-

6,000,000

523,000

-

-
-
-
-
-
-

100,000
54,000

-
120,000

-

-

120,000

000
-

33,000
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

15,000
-

-

-

-

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2. แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์งานบ้านฯ
- คูเลอร์นํ้าสแตนเลสอย่างดี ขนาด 30 ซม.
- แก้วนํ้าสแตนเลสอย่างดีขนาด 8 ซม.
- ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต
- เคร่ืองทําน้ําร้อน - นํ้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 2 กีอก
- โต๊ะหมู่บูชา
- ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง
- ตู้เหล็ก 2 บาน
- เครื่องปรับอากาศ
-เครือ่งซักผ้า
ค่าครุภัณฑ์โฆษณา
- โทรทัศน์
- ลําโพง
คา่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์
- เคร่ืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึก

- เคร่ืองพิมพ์ขาวดําชนิดเลเซอร์
- เครื่องสํารองไฟฟ้า
คา่ครุภัณฑ์อื่น ๆ
- คา่ติดต้ังสัญญาณอินเตอรเ์น็ตพร้อมอุปกรณ์

เพ่ือใช้ในกอง
การศึกษา
ในการ
ดําเนินงาน ฯ

เพ่ือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่
จํานวน 6 ศูนย์

จํานวน 10 อัน
จํานวน 300 ใบ
จํานวน 6 เคร่ือง
จํานวน 6 เคร่ือง

จํานวน 6 ชุด
จํานวน 6 ตู้
จํานวน 6 ตู้
จํานวน 6 เคร่ือง
จํานวน 6 เคร่ือง

จํานวน 12 เคร่ือง
จํานวน 6 เคร่ือง

จํานวน 14 เคร่ือง
จํานวน 6 เคร่ือง
จํานวน18เคร่ือง
จํานวน 6 ชุด

-
-
-
-
-
-
-
-

280,000
-

108,000
250,000

-
-
-

300,000

-
-
-

42,000
156,000

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

50,000
45,000

-
-
-

60,000
108,000
33,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-

-
-

42,000
-
-
-
-
-
-
-
-

108,000
250,00.0

-
-
-
-
-
-

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภณัฑสํ์านักงาน
- เคร่ืองสแกนเนอร์
- ม่านปรับแสง
- โต๊ะทํางาน ระดับ 3
- โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2
- เก้าอ้ีพนักพิง ผอ.กอง
- เก้าอ้ี จนท.
- เก้าอ้ีผู้ติดตอ่ราชการ
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน
- ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เล่ือน
- ตู้เก็บเอกสารแบบล้ินชัก
- เครือ่งปรบัอากาศ
36,000 BTU
- พัดลมติดผนัง

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เคร่ือง
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 เคร่ือง

จํานวน 2 ตัว

7,000
2,500

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-

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

-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

15,000
7,500

7,500
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
47,000

6,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโตะ๊
- เครื่องสํารองไฟฟ้า
-เครือ่งพิมพ์สี-ขาวดําชนิด
เลเซอร์

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เคร่ือง

จํานวน 2 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง

30,000

7,000
10,000

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครภุัณฑ์สํานักงาน
- เก้าอ้ีผู้มาตดิต่อ ราชการ
- ตู้เก็บเอกสารแบบล้ินชัก
- ตู้เก็บเอกสารแบบ2 บาน
เล่ือน
-โต๊ะทํางานระดบั3
- เก้าอ้ีทํางาน ผอ.กอง
- เครื่องตัดสติก๊เกอร์
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
พรอ้มจอรับภาพ
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 5 ตัว
จํานวน 1 ตู้
จํานวน 2 ตู้

จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 คัน

-
-
-

-
-
-
-

-

12,500
-

15,000

7,500
-
-

-

-
-
-

-
-

25,000
-

3,520,000

-
-
-

-
-
-
-

-

-
7,500

-

8,000
-
-

50,000

-

กองช่าง

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑสํ์ารวจ
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดเีซล
220 โวลท์
-โซ่ ขนาด 10 ม.
- โซ่ ขนาด 5 ม.
- สายเบลท์ ขนาด 3 ม.
- สายเบลท์ ขนาด 6 ม.
- รอกทด ขนาด 3 ตัน
- รอกสลิงโยกมอื
- ชุดประแจ
- ชุดโคมไฟส่องสว่าง
พรอ้มขาตัง้
- กล่องเครื่องมือ
-เทปวัดระยะทาง
50 เมตร

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เคร่ือง

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

-

-
-
-
-
-
-
-
-

1,000
1,000

65,000

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

2,500
2,000

-
-

-
-

-

-
2,500

-
-
-
-
-
-

-
-

-

5,000
-

1,000
2,000

1,500
15,000

-
-

กองช่าง

แบบ ผ. 03
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องเจียรไ์ฟฟ้า 4 น้ิว
-เล่ือยวงเดอืน 7 น้ิว
- ป้ัมลมแบบลูกสูบ ถังขนาด
เก็บลม 92 ลิตร
-สว่านไฟฟ้า
-ตู้เช่ือมไฟฟ้า
-เครือ่งตดัไฟเบอร์ 14 น้ิว
-ไมค์ไรส้าย
-มิ๊กเซอร์
- สปอร์ตไลท์ LED 4 โคม
- ไมค์โครโฟน
ค่าครภุัณฑ์คอมฯ
- เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตัง้โตะ๊

-โน๊ตบุ๊ก
- เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์
- เครื่องสํารองไฟฟ้า
ค่าครภุัณฑ์โฆษณาฯ
- อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
ค่าครภุัณฑ์ยานพาหนะฯ
-รถกระบะตอนเดียวแบบ
ขับเคล่ือน 4 ล้อ 2 เพลา

เพ่ือให้
หน่วยงานมี
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง

จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด

จํานวน 2 ชุด
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 1 เคร่ือง
จํานวน 3 เคร่ือง

จํานวน 1 เคร่ือง

จํานวน 1 คัน

-
-

19,000

-
-
-
-
-
-
-

44,000
-

17,000
-

-

-

2,500
3,000

-

-
-
-
-
-
-
-

-
22,000

-
-

38,000

-

-
-
-

3,000
8,000
7,000
8,000

-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

720,000

-
-
-

-
-
-
-

8,500
16,000
3,000

-
-
-

5,800

-

-

กองช่าง

รวม 6,697,500 11,326,700 6,221,300 1,792,400 1,182,300

แบบ ผ. 03



ส่วนท่ี 4

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง

โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.

๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ

เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังน้ัน จึงต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้

อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสู่การบูรณาการ

ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467

ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เร่ือง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 –

๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน 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) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒) 2

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

(๒) 2

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(๒) 2

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒) 2

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.

(๒) 2

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) 2
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ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐
(๕)

5

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

(๓) 3

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

(๓) 3

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

(๓) 3

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๓) 3

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ 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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

10

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
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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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

(๕) 5

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทําตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕) 5

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕) 5

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์

(๕) 5

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสู่การทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว

(๕) 5

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕) 5

รวมคะแนน ๑๐๐ 98
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องดําเนินการ

ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันท่ี ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เร่ือง แนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (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 ม่ังค่ัง

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕)
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)

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

ประเด็น
การ

พิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๐ 9

๒. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไร
จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ท่ีได้กําหนด
ไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)

๑๐ 10

๓. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

๑๐ 9

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีพิ้นท่ีติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๖๐
(๕)

5

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

(๕) 4

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(๕) 4

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

(๕) 4

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ี
มีประสิทธิภาพ

(๕) 4
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ประเด็น

การพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ท่ีได้

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคล้อง

๕.๗ โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๘ โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

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 สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕) ๕

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือน

หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง

ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ

เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดข้ึนเป็น

ปัจจุบัน

(๕) ๕

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น

โครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้

ท้องถิ่นมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ

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
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ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์

(๕) ๕

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

(๕) 5

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้

(๕) 4

รวมคะแนน ๑๐๐ 92
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ

ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

- โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์
ตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- - - -

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - -

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม
การศึกษาและการสาธารณสุข

- - - -

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

- -
- -

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

- -
- -

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร - - - -

รวม - - - -
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ปัญหา/อุปสรรค

- การเก็บข้อมูลโดยการดูจากสภาพงานท่ีแล้วเสร็จ และการสอบถามจากประชาชนโดยตรง
- ชุมชน/หมู่บ้านรับทราบว่าเป็นโครงการตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการโดยการ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอง
- โครงการท่ีมีความจําเป็นมาก เนื่องจากประชาชนตอ้งใช้เส้นทางลําเลยีงพชืผลทางการเกษตรและสญัจรไป – มา
- การมีส่วนร่วม หมู่บ้านคัดเลือกจากแผนชุมชนของหมู่บ้านในลําดับที่ 1 และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ในการดําเนินโครงการ
- ความเพยีงพอขนาดของปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมากที่สุด สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย
- เป็นโครงการก่อสร้างท่ีมีความคุ้มค่าต้องบประมาณและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก
- ประชาชนมีความพงึพอใจมากท่ีองค์การบรหิารสว่นตําบลได้ดําเนนิการ โครงการนีใ้ห้กับหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช
-ควรจัดประชุมประชาคมเพ่ือทําความเข้าใจหรือชี้แจงให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการต่าง ๆ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
-ควรมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของหมู่บ้านในพื้นท่ี เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลอย่างทั่วถึงและเป็นประจํา
- การก่อสร้างควรมีการควบคุม ดูแลการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมอย่างเคร่งครัด มีการ

ตรวจสอบ การดําเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่ควรกระทบกับประชาชน

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนําไปสู่อนาคต

(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง

วาตภัย นํ้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือสามารถดําเนินการได้ทันท่วงที

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน

และสัตว์ต่างๆ ในตําบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปากที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นท่ีระงับการเกิดโรคระบาด

การทําลายและการรักษา
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(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาต่ําประชาชนในตําบลยังมีคนรายได้น้อย

มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบ

อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย

การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน

จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตําบลในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงาน

ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกันมีแนวทางการป้องกันโดยการลงพื้นที่ค้นหาการรณรงค์ป้องกัน

การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจากในตําบลด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา

ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไขจัดทําแผนงาน

โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสําคัญพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑) ข้อสังเกตจากการสํารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การพัฒนาอาชีพเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ําประปา/แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนั้นมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นําหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

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