
ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา

หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย

จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 

 นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดย

น าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป

ด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

 แผนพัฒนาสามปีหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ

ปีงบประมาณ แตล่ะปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปโีดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง

เป็นประจ าทุกป ี

 ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี

นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการคือ 

 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ /

กิจกรรมรวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้ 

  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

                         และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

2   4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนการพัฒนาสามปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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1. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปี 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มี  7  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโดยขออนุมัติด าเนินโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการ
ก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

2. แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหน่วยงานภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพราชและประชาคมท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 2 
การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การจัดท าแผนปัญหาความต้องการรวมทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์อ าเภอเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่พิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีจ านวนมากดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินงานแยกโครงการ
ออกเป็นอย่างน้อยสามประเภท 

1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองกล่าวคือมีขีดจ ากัดความสามารถทั้งด้าน 
ก าลังคนก าลังเงินวัสดุอุปกรณ์และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่ด าเนินการได้เอง 

2.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะ
ด าเนินการจึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการ
ของทางราชการ 

3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็น
หน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้วทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมี
กรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้วโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้อง
อยู่ในเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 

ขั้นตอนที่ 3 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโอกาสและ 

อุปสรรค (Swot) โดยมีกิจกรรมหลัก 4 อย่างเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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2. ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

3. จัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
4. เลือกแนวทางในการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาหลังจากได้แนวทางพัฒนาในห้วงสามปีที่ประชุมจะ

ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในการจัดท าแผนสามปี 

 

 

ขั้นตอนที่ 5  
การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้าน
เป้าหมายผลผลิตผลลัพธ์งบประมาณระยะเวลาผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จโดยเน้นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี ้

ส่วนที่ 1  บทน า 

ส่วนที ่2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 

ส่วนที่ 6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มา

พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไป

ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง

สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ

ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของต าบลทัพราช 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลทัพราชเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนธนะวิถี ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอ าเภอตาพระยา  

ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 406.234ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ246,715.25 ไร่พ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบลักษณะดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ องค์การ

บริหารส่วนต าบลทัพราช ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 14,954 คน 

จ านวนครัวเรือน 3,691 ครัวเรือน 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดกับ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้    ติดกับ ต าบลตาพระยา  อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ต าบลแซออร์  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจ านวน  17  หมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

รวม 
จ านวน 

ชาย หญิง ครัวเรือน 
1 บ้านหนองติม 323 360 683 199 
2 บ้านตะลุมพุก 421 413 834 214 
3 บ้านหนองปรือ 791 850 1,641 377 
4 บ้านเหนือ 257 260 517 128 
5 บ้านใหม่ไทยถาวร 549 574 1,123 281 
6 บ้านเจริญสุข 325 329 654 170 
7 บ้านโคกไพล 541 480 1,021 241 
8 บ้านโคกกราด 549 538 1,087 273 
9 บ้านหนองผักแว่น 436 423 859 231 
10 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 419 473 892 218 
11 บ้านเนินขาม 453 424 877 222 
12 บ้านคลองยาง 711 674 1,385 344 
13 บ้านทุ่งทะเล 292 283 575 140 
14 บ้านไพลงาม 341 328 669 161 
15 บ้านเขาวงศ์ 407 357 764 166 



6 

16 บ้านหนองกก 339 376 715 162 
17 บ้านไพรอนันต์ 330 328 658 164 

รวม 7,484 7,470 14,954 3,691 

ข้อมูล  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2558 
1.1  การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 
เนื่องจากต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา เป็นพ้ืนที่ติดต่อระหว่างจังหวัดสระแก้ว-บุรีรัมย์ จึงท า

ให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถเดินทางได้โดย 

 รถโดยสารประจ าทางสายบุรีรัมย์-จันทบุรี วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร บ้านหนองปรือ และ
บ้านเหนือ   

 รถโดยสารประจ าทางสายมุกดาหาร-พัทยา-ระยองวิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและบ้านโคก
กราด 

 รถโดยสารประจ าทาง สายนครราชสีมา-ตลาดโรงเกลือ  วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและบ้าน
โคกกราด 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าห้วย/คลอง  จ านวน  14 สาย 

 หนองน้ า   จ านวน  21 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนและสามารถใช้งานได้ 

 อ่างเก็บน้ าห้วยยาง              จ านวน   1 แห่ง 

 ฝาย    จ านวน  13 แห่ง  

 บ่อบาดาล   จ านวน  13 แห่ง 

 ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  21 แห่ง 

 สระน้ า   จ านวน  22 แห่ง 

ไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านร้อยละ 95 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังนี้ 

   1.  ท านา 49,719 ไร่ 1,640 ครัวเรือน 
   2.  ท าไร่ 30,393 ไร่ 1,015 ครัวเรือน 
   3.  ท าสวน 725 ไร่ 63 ครัวเรือน 
   4.  เลี้ยงสัตว์ 8,654 ไร่ 646 ครัวเรือน 
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 สถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่  7 แห่ง 

 สถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก  12 แห่ง 

 โรงสีข้าว    52 แห่ง 

 ร้านค้าทั่วไป    130 แห่ง 

 ร้านอาหาร    20 แห่ง 

 ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 11 แห่ง 

 ร้านรับซื้อข้าว    5 แห่ง 

 ร้านวัสดุก่อสร้าง    1 แห่ง 
การท่องเที่ยว 

 1.  ละลุหนองผักแว่น , คลองยาง , เนินขามและเขาวงศ์ 
 2.  อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

  3.  อ่างเก็บน้ าห้วยยาง 
 4.  ปราสาทเขาโล้น 
 5.  ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ 
 6.  จารึก ร.5 
 7.  ละเลิงบ้านใหม่ไทยถาวร 

 1.3  ด้านสังคม 

การศึกษา 
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  6  แห่ง  ประกอบด้วย 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น 
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

2) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลทัพราช 
1. โรงเรียนวัดหนองติม 
2.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 
3.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข  
4.  โรงเรียนบ้านโคกไพล(ขยายโอกาส) 
5.  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
6.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น(ขยายโอกาส) 
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7.  โรงเรียนทัพราชวิทยา(มัธยม) 
   3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนาวัด / ส านักสงฆ์  18  แห่ง  ประกอบด้วย 

1.  วัดหนองติม 
2.  ส านักวิปัสสนากรรมฐานบ้านเหนือ 
3.  วัดบ้านใหม่ไทยถาวร   
4.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาย้อยผาแดง 
5.  ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ร. 5  ชอ่งตะโก 
6.  วัดเจริญสุข 
7.  ที่พักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น 
8.  วัดโคกไพล 
9.  ที่พักสงฆ์บ้านระเบิกขาม 
10. วัดโคกกราด 
11. ที่พักสงฆ์เขาน้อยแสงเทียน 
12. วัดป่าหนองผักแว่น     
13. ส านักสงฆ์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
14. ส านักสงฆ์ประชาสุขสันต์(บ้านเนินขาม) 
15. ส านักสงฆ์บ้านคลองยาง 
16. ส านักสงฆ์วังรีทอง 
17. ส านักสงฆ์ป่ารัง 
18. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์    

  ภาษา / วัฒนธรรม 
ภาษาที่ใช้ในต าบลทัพราชมีอยู่ 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาไทยโคราชภาษาลาวและภาษาเขมร  

ประเพณีวัฒนธรรมภายในต าบลทัพราชได้แก่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น วันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ ฯลฯ   

สาธารณสุข 
1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  หนองติม 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โคกไพล 
3)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  หนองผักแว่น 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1)สถานีต ารวจชุมชนต าบลทัพราช  จ านวน  1 แห่ง 
2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน   1 ศูนย ์
3) หน่วยกู้ชีพ  กู้ภัย  ของต าบล  จ านวน  1 หน่วย 

มวลชนจัดตั้ง 
1) ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น 414 คน 
2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น 285 คน 
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2.  โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

2.1  แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ดังนี้ 
  (1) ส านักงานปลัด 
  (2) ส่วนการคลัง 
  (3) ส่วนโยธา 
  (4) ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 อัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 49คน 
  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 33 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล    6 คน 
   -  ลูกจ้างประจ า      1 คน 
   -  พนักงานจ้าง     26 คน 
  ต าแหน่งในส่วนการคลัง      2 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล     - คน 
   -  พนักงานจ้าง      2 คน 
                    ต าแหน่งในส่วนโยธา      3 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล    1 คน 
   -  พนักงานจ้าง      2 คน 
  ต าแหน่งในส่วนการศึกษาฯ    11 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล     7 คน 
   -  พนักงานจ้าง      4 คน 
  ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง)    

-  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  30คน  
-  ปริญญาตรี     9 คน 
-  สูงกว่าปริญญาตรี     10 คน 

 2.2  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

  การรวมกลุ่มของประชากร 
   1.   กลุ่มอาชีพ  จ านวน     33 กลุ่มประกอบด้วย 

-  กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้าวหน้า   จ านวน  1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มเย็บจักร     จ านวน   3   กลุ่ม 
    -  กลุ่มเลี้ยงโค     จ านวน   11  กลุ่ม 
    -  กลุ่มปลูกพริก     จ านวน   1   กลุ่ม 
    -  กลุ่มปลูกมันส าปะหลัง    จ านวน   1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน     จ านวน   3   กลุ่ม 
    -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    จ านวน   2   กลุ่ม 
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    -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตนเอง  จ านวน   1   กลุ่ม 
    -  กลุ่มเลี้ยงปลา     จ านวน   2 กลุ่ม 
    -  กลุ่มสตรีต าบลทัพราช    จ านวน   1   กลุ่ม 
    -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้และทอผ้า   จ านวน   1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มลดพลังงานไฟฟ้า    จ านวน   1   กลุ่ม 
    -  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   จ านวน   1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มศิลปหัตถกรรมตอไม้และรากไม้ จ านวน   1   กลุ่ม 
    -  กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสุกร    จ านวน   1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มจัดซื้อปุ๋ยให้กู้ยืม     จ านวน   1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ   จ านวน   1   กลุ่ม 

2.  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน     17 กลุ่ม  ประกอบด้วย 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองติม หมู่ที่  1 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านตะลุมพุก  หมู่ที่  2 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองปรือ  หมู่ที่  3 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเหนือ  หมู่ที่  4 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่  5 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเจริญสุข  หมู่ที่  6 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกไพล  หมู่ที่  7 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกกราด  หมู่ที่  8 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่  9 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์  หมู่ที่  10 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเนินขาม  หมู่ที่  11 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองยาง หมู่ที่  12 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งทะเล  หมู่ที่  13 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพลงาม  หมู่ที่  14 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาวงศ์  หมู่ที่  15 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกก  หมู่ที่  16 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่  17 
 

3.  การคลังท้องถิ่น   

  การบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
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รายรับจริง 69,815,322.88 66,815,454.32 82,561,154.12 91,157,929.73 

รายจ่ายจริง 64,193,918.61 58,242,709.93 75,899,313.85 42,444,338.63 

 

 

แผนภูมิแสดงการบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี 

 

 
 

 
 
 
 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช   91,157,929.73 บาทประกอบด้วย 
  1.  หมวดภาษีอากร    จ านวน 296,332.00 บาท 

  2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จ านวน      37,688.60 บาท 

  3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 422,250.21 บาท 

  4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 351,650.00 บาท 
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  5. หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 24,887,390.15 บาท 

  6.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 46,499,756.00 บาท 

  7. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน   3,585,800.00 บาท 

  8. หมวดรายรับอื่นๆ    จ านวน         5,397.00 บาท 

  9. หมวดบัญชีเงินสะสม    จ านวน 15,071,665.77  บาท 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  42,444,338.63 บาทประกอบด้วย 

  1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  จ านวน 1,945,795.00 บาท 

  2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    จ านวน 2,754,452.00 บาท 

  3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน  13,270,735.09 บาท 

  4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค   จ านวน 238,930.54 บาท 

  5.  หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน 6,967,210.00 บาท 

  6.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   14,403,000.00 บาท 

  7.  หมวดงบกลาง    จ านวน 2,864,216.00 บาท 
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ส่วนที่  3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน
ปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

1.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดท า
แผนการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
2. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย 
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
5. สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่  และตามสถานะการคลัง 
6. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
7. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองท าให้
คล่องตัวในการบริหารงาน 
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย 
9. สภาพของพ้ืนดินมีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
แก่การท าการเกษตร 
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งและมีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
11.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ละลุ อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
12.  มีเส้นทางสายหลักจากภาคอีสาน สู่ภาคตะวันออก 
และสามารถเดินทางได้โดยสะดวก 
 

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการโอน 
- ย้ายบ่อยท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลากรไม่เพียงพอ 
2. พ้ืนที่ต าบลมีขนาดใหญ่  และมีงบประมาณจ ากัด 
ท าให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ไม่ทั่วถึง 
 3. บุคลากรขาดความสนใจในข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายใหม่ๆท าให้การปฏิบัติงานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. พ้ืนที่ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 
5. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
ท าให้เกิดปัญหาการลักขโมย  ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
7.  เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน 
8.  เส้นทางสายหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ท าให้
ราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจ านวนมาก 
9. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า 
10.ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threat) 
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตาม
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ 
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับการจัดสรรและรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมมากข้ึน 
3. สามารถหาแรงงานได้ง่ายราคาถูกจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
4. ประชาชนในต าบลมีการปลูกพืชและท าการเกษตร
ที่หลากหลาย 
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
6. ประชาชนมีความสามัคคีกันดีมีความขัดแย้งทาง
การเมืองทางความคิดน้อย 
7. มีวัดส านักสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็น
สถานที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน 
และเยาวชน 
10. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึง
มัธยมปลายและมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบซึ่งมีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุม
พ้ืนที่อย่างเพียงพอรวมถึงมีชุดปฏิบัติการในการ 
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
12.  มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานสู่ภาค
ตะวันออกท่ีสะดวก 
13.  มีแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้า OTOP 
14.  มีบ้านเช่า โฮมสเตย์ ไว้ส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 
 

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. การใช้แรงงานต่างด้าวน ามาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาดเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดนกไข้มาเลเรีย 
3. น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 
4. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 
5. มีการอพยพแรงงานของกลุ่มคนวัยท างานเข้าสู่เมือง
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่มีแหล่งงานรองรับ 
6. มีการโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนจากแรงงาน
ต่างด้าว 
7.  การปลูกสร้างบ้านเรือนยังขาดการควบคุมด้านผัง
เมือง 
8. มีการกระจายยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ในแผนปี 2557

ทั้งหมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 26.98 - - - - 31 37.81 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 1.59 - - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตสังคมการศึกษา
และการสาธารณสุข 

21 33.33 - - 2 18.18 26 31.71 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

12 19.05 - - 1 9.09 11 13.41 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร 

12 19.05 - - 8 72.73 14 17.07 
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รวม 63 100 - - 11 100 82 100 

แผนภูมิแสดงการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

11,666,000 68.26 11,353,900 90.57 15,863,000 48.20 38,882,900 62.18 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

200,000 1.17 - - -- - 200,000 0.32 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตสังคม
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

3,147,800 18.42 286,060 2.28 17,044,401.20 51.80 20,478,261.20 32.74 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ  วฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
799,500 

4.68 - - - - 799,500 1.28 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ

- - - - - - - - 
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จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ
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21
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและ
องค์กร
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ท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบุคลากรและองค์กร 

1,277,663 7.47 896,660 7.15 - - 2,174,323 3.48 

รวม 17,090,963 100 12,536,620 100 32,907,401.20 100 62,534,984.20 100 

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2557 

 

 
2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรทั้งคนเงิน
วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการจากการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาแล้วจะเห็นว่ายังมีปัญหาความ
ต้องการอีกมากที่จะต้องด าเนินการแก้ไข 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและ
องค์กร
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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองน่าอยู่  สู้ความยากจน  มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม  คุณภาพชีวิตและงานสวัสดิการสังคม 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าหมาย 
  เพ่ือก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ าการวางผังเมืองและการควบคุม
อาคารในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวก มีมาตรฐานและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน)    
  2)  ก่อสร้างฝายขุดลอกคลองขุดสระพัฒนาแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐาน 
  3)  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
                     4)  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตต าบล 
  ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนถนนทางระบายน้ าและสะพานที่ได้รับการก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
  2) จ านวนฝายคลองสระแหล่งน้ าที่ก่อสร้างและได้มาตรฐาน 
  3) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
  4) จ านวนอาคารสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีทั้งจากการท าเกษตรและ
การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆเพ่ือให้ประชาชนในต าบลสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต 
  2) ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3)ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ 
  ตัวช้ีวัด 
  1)จ านวนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นและจ านวนต้นทุนในการผลิตลดลง 
  2)ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) มีการบริหารจัดการแบบผสมผสานและน าเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษาและการสาธารณสุข 
  เป้าหมาย 
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  เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่ให้กับประชาชนได้
เข้าถึงการศึกษา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และท่ัวถึง  เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงประชาชนมีสุขภาพที่ดีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพร้อม
ทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  การกีฬานันทนาการกิจกรรมส าหรับเด็กเยาวชน 

    และประชาชนทั่วไป 

  2) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา  สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ 

  3)  ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  4) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

  5) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

  ตัวช้ีวัด 

  1)คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

  2)จ านวนสนามกีฬา  และสถานที่พักผ่อนเพ่ิมข้ึน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

  3)ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 

                     4)ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

  5)เยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลยาเสพติดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  เป้าหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความส าคัญในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  การท านุ

บ ารุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นโดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ก่อสร้างและ

ปรับปรุงบูรณะโบราณสถานที่ส าคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

  แนวทางการพัฒนา 

  1) จัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  2)  พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน 

  3) ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 

           ตัวชี้วัด 

  1)กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์มากขึ้น 

  2)ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ้น 
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  3)จ านวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ 

 

 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  เป้าหมาย 

  เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและ

ส่งเสริมการปลูกป่าไม้ในพ้ืนที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าของป่าไม้ รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป 

  แนวทางการพัฒนา 

  1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  2) จัดให้มีการบ ารุงรักษาอนุรักษ์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และ 

       ทรัพยากรธรรมชาติ 

  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่                

                          ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน 

  ตัวช้ีวัด 

  1)จ านวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จ านวนขยะมูลฝอยลดลง  สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  2)จ านวนพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 

  3)จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 

  เป้าหมาย 

  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชให้มีประสิทธิภาพมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

องค์กรมีความทันสมัยมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้มีการพัฒนาในด้านการบริการประชาชนและการเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

  แนวทางการพัฒนา 

  1)  ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

  2)  ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

  3)  ให้มีการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
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  ตัวช้ีวัด 

  1) การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรและประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 

2) ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของ      

   ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว 

                    3) ประชาชนเข้ามีส่วนรว่มในการตรวจสอบการจัดท าแผนและรว่มกิจกรรมทุกๆ ด้านเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระแก้ว (VISION)  

“ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีนถิ่นพืชพลังงานอาหารปลอดภัย” 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก 
              รวดเร็วตรงเวลาและประหยัดสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
           2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่ง    
              พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
 3. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้าง 
              สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
 4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบ   
               อาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

นโยบายของผู้บริหาร 

 1.  ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริม สนับสนุน จัดหาและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี
ตามอ านาจหน้าที่  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อาทิเช่น 
  1.1  ด้านความพอเพียง การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย จะด าเนินการตามแนวพระราชด าริของ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  1.2  ด้านการส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  1.3  ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต 
  1.4  ด้านการหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 
  1.5  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและถนน 
  1.6  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 2.  ด้านสังคม  จะดูแล สนับสนุน และพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งในสังคม ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
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  2.1  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
  2.2  ด้านการศึกษา และกีฬา 
  2.3  ด้านปัญหายาเสพติด 
  2.4  ด้านการสงเคราะห์เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  2.5  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.6  ด้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ 

 3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า สะดวกสบายในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  3.1  ด้านการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
  3.2  ด้านการก่อสร้างถนนเพ่ือลดภาวะฝุ่นละออง 
  3.3  ด้านการระบายน้ า 
  3.4  ด้านการสร้างสวนสาธารณะชุมชน 
  3.5  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 

4.  ด้านสาธารณสุข  จะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  4.1  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน 
  4.2  สนับสนุนและบูรณาการกับสาธารณสุขต าบลให้มีศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่ออย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
  4.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ออกก าลังกายตามสมควรและเหมาะสม 
  4.4  จัดหาและบูรณาการกับโรงพยาบาลตาพระยาด้านการบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

 5.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความม่ันใจในภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  5.1  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ อปพร. และหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย 
  5.2  ด้านการให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติในด้านต่าง ๆ 
  5.3  จัดซื้อและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย 
  5.4  การอยู่เวรยามในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

 6.  ด้านสิ่งแวดล้อม จะรักษาแก้ไข ปรับปรุงและเพ่ิมเติมสิ่งที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยจะด าเนินการ
ดังนี้ 
  6.1  การก าจัดขยะมูลฝอย 
  6.2  การปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  6.3  การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  6.4  การก่อสร้างฌาปนสถาน 
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 7.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวจะสืบทอด สืบค้น และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  7.1  สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดท าข้อมูลแนะน าแหล่ง 

ท่องเที่ยวและที่พัก (ละลุ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , ปราสาทเขาโล้น , อ่างเก็บน้ าห้วยยาง) 
  7.2 พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งธรรมชาติให้เป็นสากล ครบวงจรและสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

อ่ืนได้ 
  7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นของที่ระลีกแก่นักท่องเที่ยว 

7.4  พัฒนาส่งเสริมการก่อสร้างเส้นทางสายไหมของการท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มาได้ 
อย่างสะดวก 

  7.5  สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ00ก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศในแหล่ง 
ท่องเที่ยว (โฮมสเตย์ , บ้านพักชุมชน) 

 8.  ด้านการบริหารจัดการ จะพัฒนา ปรับปรุง บุคลากร อาคารที่ท าการเพ่ือให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  8.1  ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 
  8.2  ปรับปรุงที่ท าการให้เป็นที่น่าประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ 
  8.3  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
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ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง และบ ารุงรักษา 
เส้นทาง คมนาคม (ถนน ทางระบายน้ า และ สะพาน) 
2) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างฝาย 
    ขุดลอกคลองขุดสระพัฒนาแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน 
3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
    (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
4) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง 
    อาคารสาธารณประโยชน์ในเขตต าบล 

 
12 
 
2 
 
1 
 
2 

 
22,031,000 

 
2,500,000 

 
50,000 

 
700,000 

 
17 
 
4 
 
2 
 
3 

 
30,197,000 

 
11,850,000 

 
2,800,000 

 
550,000 

 
44 
 

13 
 

10 
 
3 

 
96,403,600 

 
46,305,000 

 
21,080,000 

 
5,800,000 

 
73 
 

19 
 

13 
 
8 

 
148,631,600 

 
60,655,000 

 
23,930,000 

 
7,050,000 

รวม 17 25,281,000 26 45,397,000 70 169,588,600 113 240,266,600 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
    ของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต 
2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนว 
    ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3)แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ิม 
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3,006,000 
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    ผลผลิตลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการ  

รวม 3 3,306,000 3 1,600,000 - - 6 4,906,000 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม  
การศึกษาฯ 
1) แนวทางการพัฒนาสง่เสริมสนับสนุนดา้นการศึกษา  
การกีฬา  นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป 
2) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงลาน    
กีฬา สนามกีฬาและปรบัปรุงภมูิทัศน์ในที่สาธารณะ 
3) แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการ 
   ด้านสงัคมอย่างทั่วถึง และมีคณุภาพ 
4) แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
5) แนวทางการพัฒนามีการป้องกันแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพติดในชุมชน 
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1,853,550 
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1,135,000 
 

393,000 
 

180,000 
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485,600 
 
 

6,840,000 
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150,000 
 

18,000 
 

 
 
7 
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- 

 
 

668,800 
 
 

6,620,000 
 

700,000 
 

150,000 
 
- 

 
 

36 
 
 

20 
 
7 
 
6 
 
4 

 
 

3,007,950 
 
 

13,460,000 
 

2,435,000 
 

693,000 
 

198,000 

รวม 32 3,561,550 23 8,093,600 18 8,138,800 73 19,793,950 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
1) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญทาง ศาสนา 
ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) แนวทางการพัฒนาสง่เสริม อบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรม  
จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน 
3) แนวทางการพัฒนาจดัให้มีการก่อสร้างและปรบัปรงุ ฌาปนสถาน  
สถานทีส่ าคัญของท้องถิ่น 
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1 
 
- 
 

 
 

386,000 
 

4,500 
 
- 
 

 
 
3 
 
- 
 
1 

 
 

188,500 
 
- 
 

1,200,000 

 
 
- 
 
- 
 
1 

 
 
- 
 
- 
 

250,000 
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1 
 
2 

 
 

574,500 
 

4,500 
 

1,450,000 

รวม 7 390,500 4 1,388,500 1 250,000 12 2,029,000 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน   
    พลังงานการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
2) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการบ ารุงรักษาการเพ่ิม 
พ้ืนที่ปา่ไม้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3)แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุง 
และ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้วให้ 
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เป็นที่รู้จักของ ประชาชน 

รวม 1 181,000 6 3,697,400 1 490,000 8 4,368,400 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
1) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ของบุคลากร 
2) แนวทางการพัฒนาให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
3) แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการตรวจสอบองค์กรโดย 
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
 

 
3 
 
7 

 
3 

 
737,100 

 
2,165,780 

 
251,000 

 
- 
 
- 

  
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
3 
 
7 
 
3 

 
737,100 

 
2,165,780 

 
251,000 

รวม 13 3,153,880 - - - - 13 3,153,880 

รวมทั้งสิ้น 73 35,873,930 62 60,176,500 90 178,467,400 225 274,517,830 
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ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2561

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา และ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร
และองค์กร
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แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและการ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน) 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL  
รอบหมู่บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 7,000 ม. 

- - 14,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

- ถนนความยาว 
7,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL   
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 3(จากถนน
สาย 348 – หลังโรงเรยีนวดัหนองติม) 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,036 ม. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

- 4,000,000 
(อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ ฯ) 

- - ถนนความยาว 
2,036 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL   
บ้านเหนือ หมู่ที่  4 (จากหน้าวัด
บ้านเหนือ - ถนนลาดยางสาย 348) 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,200 ม. 

- 
 

- 2,400,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

- ถนนความยาว 
1,200 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL  
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6  
(บ้านเจริญสุข-บ้านทุ่งทะเล) 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  6,500 ม.  

- - 13,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

- ถนนความยาว 
6,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเสน้ทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL  
รอบหมู่บ้านโคกไพล  หมู่ที่7 
จากถนนทางหลวงชนบท –ถนน
สาย 3486 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

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

- ถนนความยาว 
1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเสน้ทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ CAPE SEAL  
บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 
จากบ้านไพลงาม – บ้านเจริญสุข 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,400 ม. 

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

- - ถนนความยาว 
1,400 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเสน้ทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองติม 
หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  5.00 ม.   
ยาว 750 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - 2,100,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
750 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านตะลุมพุก 
หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายสมทบ  
หอมทิพย์–บ้านนางมานิต กรงกลาง 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  885 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,982,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - - ถนนความยาว 
885 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หนองปรือ หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - 2,016,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 4.00 ม. - - 1,900,000 - ถนนความยาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา 
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เสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่  4 
จากเส้นข้างทดพระ– เชื่อมทาง
หลวงชนบทพร้อมวางท่อระบายน้ า 

มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 950 ม.  
หนา 0.15 ม.  
 

 (อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

950 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่ไทย
ถาวร หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- 1,650,000 
(อบต. /อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ) 

- - ถนนความยาว 
800 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - 6,720,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
2,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกไพล 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

1,774,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - - ถนนความยาว 
792 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกราด 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 760 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 1,702,400 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
760 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 650 ม. 
หนา 0.15 ม. 

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

- ถนนความยาว 
650 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทดวงศ์

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 800 ม. 

- - 1,580,000 
(อบต./อบจ./

- ถนนความยาว 
800 ม. 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ส่วนโยธา 
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สมบูรณ์หมู่ที่ 10 ปลอดภัย หนา 0.15 ม. กรมส่งเสริม) ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเนินขาม 
หมู่ที่11 พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - 5,700,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
1,900 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

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

- ถนนความยาว 
750 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งทะเล 
หมู่ที่13 พร้อมรางระบายน้ า 
(จากหนองทุ่งทะเล – บ.นางสนุีย์ 
เย็นสม) 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,515 ม. 
หนา 0.15 ม. 

4,242,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - - ถนนความยาว 
1,515 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 
จากบ้านนายพันธ์ สีเหลือง 
-บ้านนายธงชัย บุญชิด 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 239 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 669,200 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
239 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกก
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

4,800,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - - ถนนความยาว 
1,600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมี กว้าง 4.00 ม.  - 1,950,000 - - ถนนความยาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา 
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เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ไพรอนันต์หมู่ที่ 17 

ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 534 ม. 
หนา 0.15 ม. 

(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

534 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

23. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองติม    
หมู่ที่  1 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  15,000 ม.  
หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

- - 4,950,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว
15,000ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

24. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้ าบ้านตะลุมพุก หมู่
ที่  2 
1. สายบ้านตะลุมพุก – โคกจาน 
 
 
2. จากนานายทา หอมหวาน – 
แนวเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 4,100 ม. 
หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,500 ม. 
หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

1,100,000 
(อบต./อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 
737,000 

(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
7,600 ม. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

25. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้าน
ตะลุมพุกหมู่ที่ 2 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - 1,700,000 
(อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
7,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 
 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

26. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,500 ม. 
หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

- 1,400,000 
(อบต. /อบจ./ 
กรมส่งเสริม ฯ) 

- - ถนนความยาว 
4,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

27. โครงการก่อสร้างถนนโดยการถม เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 5.00 ม.  - - 440,000 - ถนนความยาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา 
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ดินและลงลูกรังผิวจราจร  
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 ข้างคลองโสน 

มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 700 ม. 
หนาเฉลีย่ 0.80 ม. 

 
 

(อบต.ทัพราช) 700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

28. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านเหนือ  
หมู่ที่  4 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- 
 
 

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

- ถนนความยาว 
5,700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

29. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ถมดินและลงลูกรังผิวจราจร  
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่  5 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

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

- ถนนความยาว 
5,700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

30. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ถมดินและลงลูกรังผิวจราจร  
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - 1,980,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
5,700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

31. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านโคกไพล  
หมู่ที่  7  

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

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

- ถนนความยาว 
4,300 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

32. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านโคกกราด 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.   
ยาว 3,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

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

- ถนนความยาว 
3,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

33. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร  
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

1,230,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - - ถนนความยาว 
4,100 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

34. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 6.00 ม.  - 880,000 - - ถนนความยาว ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา 
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บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 จาก
สะพานไม้ – แนวคูเลตหนองม่วง 

มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 2,700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

(อบต.ทัพราช) 2,700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

35. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้าน 
ทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่  10 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- 900,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

36. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเลิศ 
จันทึก – เขาทลาย 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
2,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

37. โครงการปรับปรุงถนนดนิโดยการลง
ลูกรังผิวจราจรบา้นเนนิขามหมูท่ี่ 11 
จากนานายแดง ศิริเวช – เชิงเขา 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 2,600 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

- 800,000 
(อบต.ทัพราช) 

- 
 

- ถนนความยาว 
2,600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

38. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจรบ้านทุ่งทะเล  
หมู่ที ่13 จากนานายสมศรี ถ้วน
นอก-หนองบัวลาย 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 6,500 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 1,625,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว 
6,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

39. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจรบ้านไพลงาม  
หมู่ที่ 14 จากฝายโคกไพล – ถนน
ปฏิรูปบ้านเจริญสุข 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,950 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - 585,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
1,950 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

40. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร บ้านเขาวงศ์  
หมู่ 15 จากนานางผัน ทิพย์กระ

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 450,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
1,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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โทก – นานางจันทรา น้อยค าพา  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

41. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงลูกรังผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน
เขาวงศ์ หมู่ที่  15 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,600 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- ถนนความยาว 
1,600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

42. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านไพรอนันต์  
หมู่ที่  17 
 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- 900,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
3,500 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

43. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่  17 
จากบ้านนายอ่อน เย็นประสพ – 
นานายสมชาย แก้วเกตุ  

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,450 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

435,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ถนนความยาว 
1,450 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

44. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านหนองติม หมู่ที่  1 
1. จากนานางยวง เรื่องรัมย์ –นา
นางรัศดา อาจินกิจ 
 
2. จากนานายบุญส่ง เพ็ชร
ประกอบ–นานายพงษ์ษา หาญกร  

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความสะดวก
และรวดเรว็ 

 
 
 
กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,800 ม. 
หนาเฉลี่ย 1.00ม. 
กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

 
 
 

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

600,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- ถนนความยาว
2,600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 
- ถนนความยาว
1,200ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
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หนาเฉลี่ย 1.00ม. 
 

ที่ได้มาตรฐาน 

45. โครงการปรับเกลี่ยพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน บ้านหนองติม 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

จ านวน 10 ไร ่ - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -พ้ืนที่สาธารณะ 
จ านวน 10 ไร่ 

ประชาชนในพื้นท่ี
รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

46. โครงการก่อสร้างถนนดนิเพื่อล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร บ้านตะลมุพุก 
หมู่ที่ 2จากบ้านนายสนทิ หอมเกตุ – 
นานางสมบัติ วงวาท 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 380 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.80ม.  
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

- - 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว
12,500ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

47. โครงการก่อสร้างถนนดนิเพื่อล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร ภายในหมู่บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่  3 (จากนานางส้ม
เกลี้ยง หอมสุข – นานายจอย ดีมุข) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ 
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 8.00 ม.  
ยาว 6,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 

2,688,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- - - ถนนความยาว 
6,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 
 

48. โครงการก่อสร้างถนนดนิเพื่อล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่  3 (จากนานายอ านาจ แสน
สวาท – ถนนสาย 348) 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ 
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

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

- - 936,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 
 

49. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านโคกไพล หมู่ 7   

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

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

- - 7,200,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- ถนนความยาว
20,000ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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50. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านโคกกราด หมู่ที่8  
จากบ้านนายวิชัย มานะคิด– 
คลองส่งน้ าห้วยยาง 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

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

990,000 
(อบต.ทัพราช) 

 
- 

- - ถนนความยาว 
3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

51. โครงการก่อสร้างถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร บ้านเนินขาม  
หมู่ที ่11 จากนานายจันทร์ มากมี 
–หนองม่วงพร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

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

- - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 
 

- ถนนความยาว 
1,700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

53. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 
จากโนนวัดเขาป่ารัง –  
นานายอ าพล ผลนานาค 

เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

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

- - 990,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
 
 
 

 
54. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ 

ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  
บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่  13  
จากนานายพา  วงค์ท าเนียบ -  
นานางมยุร ี แกว้วิเชยีร 

เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

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

- 560,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
2,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
 
 
 

 
55. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ

ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผล

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

- - 495,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
1,500 ม. 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ส่วนโยธา 
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บ้านไพลงาม หมู่ที่  14จากคลอง
ส่งน้ าชลประทาน –เลียบเขาคันนา 

ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 
 

 ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

56. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร   
บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 
จากนานายวิเชียร ชินหงษ์ –      
นานายสมบูรณ์ ศิริบุตร 

เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 8.00 ม.  
ยาว 600 ม. 
หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 
 

- 270,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ถนนความยาว 
600 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

57. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  16 
จากนานายชาติ หอมละมุล –  
ถนนสาย 4023 

เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

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

- - 900,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- ถนนความยาว 
3,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

58. โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
บ้านไพรอนันต์  หมู่ที่  17  
จากวัดไพรอนนัต–์นานายเพียงใจอุ่น 

เพ่ือให้การคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,250 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.80 ม. 
 

- - 375,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ถนนความยาว 
1,250 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 
 

 
59. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านหนองติม หมู่ที่  1   
1 หนองตะกุดไผ่ 
 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

2,000,000 
(อบจ/ 

- สะพานความ
ยาว 38 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2. ข้ามห้วยล าสะโตน 

 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 18.00 ม. 

 
- 

 
2,000,000 

(อบจ/ 
กรมส่งเสริม ฯ) 

กรมส่งเสริม ฯ) 
- 

60. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเนินขาม หมู่ที่  11  
ข้ามไปละลุ 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. 

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

- สะพานความ
ยาว 25 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

61. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12  
1. ข้ามฝายวังรี (ตอนบน)  

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
 

- 
 

 

250,000 
(อบต.ทัพราช) 
 

- 
 

 

- สะพานความ
ยาว 50.00 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

62. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหลก บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 
1. ข้ามคลองห้วยยาง  
 
2. เขาวงศ์ – โคกกราด 
 

เพ่ือให้การคมนาคม
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. 

 
 
- 
 
- 

 
 

3,500,000 
 

3,500,000
(อบจ/กรม

ส่งเสริม ฯ) 

 
 
- 
 
 
- 

- สะพานความ
ยาว 50.00 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

63. โครงการวางท่อรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ 
ภายในหมู่บ้านหนองติมหมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 เมตร  
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 700 ม. 

- 
 

 

- 
 

900,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

- วางท่อระบาย
น้ าความยาว  
700 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 
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ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 

64. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

ยาว 1,000 ม. - - 450,000 
(อบต.ทัพราช) 

- ระบายน้ า
ความยาว 
1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

65. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่ไทย
ถาวร  หมู่  5 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 เมตร  
ยาว 1,000  ม. 

- - 1,600,000 
(อบจ/กรม
ส่งเสริม ฯ) 

- วางท่อระบาย
น้ าความยาว  
1,000 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 
 
 

66. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

ยาว 268 ม. - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-รางระบายน้ า 
ความยาว 
268 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

67. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

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

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-รางระบายน้ า 
ความยาว  
200 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

68. โครงการวางท่อระบายน้ าคลอง
พัฒนาที่ดิน หมูบ่้านโคกไพล  
หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

จ านวน 1 จุด - - 20,000 
(อบต.ทัพราช) 

-วางท่อระบาย
น้ า 1 จุด 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 



44 
 

69. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหนองผักแว่น  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 050 ม. 
ยาว  500 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 

- - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

 

-รางระบายน้ า 
ความยาว  
500 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

70. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านทดวงศ์สมบูรณ์   
หมู่ที่  10 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

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

250,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -รางระบายน้ า 
ความยาว 500 ม. 

ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

71. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

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

 

- - -รางระบายน้ า 
ความยาว 
1,800 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 
 

ส่วนโยธา 

72. โครงการก่อสร้างรางน้ าตัว V 
รอบสระบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่  15 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 80 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 

40,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -รางน้ ารปูตัว V 
ความยาว 80 ม. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 
 

ส่วนโยธา 

73. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมวางท่อ ภายในหมู่บ้านหนอง
กก หมู่ที่  16 

เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

ยาว 1,000 ม.  
 

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

- -รางระบายน้ า 
ความยาว  
1,000 ม.  
ที่ได้มาตรฐาน 

ในฤดูฝนไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 
 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างฝายขุดลอกคลอง ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการก่อสร้างฝายเช็คแด็ม 
 
 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

หมู่ 1-17 
จ านวน  3  แห่ง 

- 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ฝายเช็คแด็ม 
จ านวน 3 แห่ง  
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
795 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

2. โครงการซ่อมแซมฝายโคกหมา
จอก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

จ านวน 1 แห่ง - - 800,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ฝายโคกหมา
จอก จ านวน 1 
แห่งได้าตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
369 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

3. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

จ านวน 1 แห่ง - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 แห่ง 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
126 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

4. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองหิน บ้านใหม่ไทยถาวร  
หมู่ที่ 5  

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

จ านวน 1 แห่ง - 1,000,000 
(อบจ./กรม
ชลประทาน) 

 -ฝายน้ าล้น
คลองหิน 
จ านวน 1 แห่ง
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
2,255 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

5. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า  
(คลองอะตอน) บ้านเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

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

- - 750,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ฝายกั้นน้ า  
ความยาว 15 ม.  
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
159 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

6. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นทด เพ่ือให้มีแหล่งกัก จ านวน 1 แห่ง - - 700,000 -ฝายน้ าล้น ประชาชนจ านวน  ส่วนโยธา 
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คึกฤทธิ์ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

(อบต.ทัพราช) จ านวน 1 แห่งที่
มาตรฐาน 

165 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
หนองเพิก บ้านคลองยาง  
หมู่ที่  12 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 

- - 1,000,000 
(อบจ./ 

อบต.ทัพราช) 

-ฝายน้ าล้น
หนองเพิก 
ความยาว 20 ม. 
ที่มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
296 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

8. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองเผือก บ้านคลองยาง  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 

- - 1,000,000 
(อบจ./ 

อบต.ทัพราช) 

-ฝายน้ าล้น
คลองเผือก 
ความยาว 20 ม. 
ที่มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
296 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

9. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นข้าม
คลองห้วยยาง บ้านเขาวงศ์  
หมู่ที่ 15(บริเวณนานายหนูไกร)  

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. 

- - 1,000,000 
(อบจ./  

อบต.ทัพราช) 

-ฝายน้ าล้นข้าม
คลองห้วยยาง 
ยาว 30 ม.  
ที่มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
161ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

10. โครงการขุดลอกคลองหัวลุง
กราด บ้านหนองติม หมู่ที่  1 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

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

- - 1,800,000 
(อบจ./  

อบต.ทัพราช) 

-คลองหัวลุง
กราด ยาว 
2,000 ม.  
ที่มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
183  ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส่วนโยธา 
 

 

11. โครงการขุดสระทดพระ 
บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท า

จ านวน 46 ไร่  
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 

- 10,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม 

- -สระทดพระ 
จ านวน 1 แห่งที่
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 

ส่วนโยธา 
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การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 

ฯ) และเลี้ยงสัตว์ 

12. โครงการขุดลอกสระน้ าประปา
หลังโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
ตลอดปี 

จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -สระน้ า ประปา
หลังโรงเรียน 
จ านวน 1 แห่ง ที่
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

ส่วนโยธา 

13. โครงการผันน้ า บ้านเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกกราด – 
สระเจริญสุข 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

จ านวน 1 แห่ง 1,500,000 
(อบต.อบจ./ 
กรมส่งเสริม ฯ) 

- - -แหล่งน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

14. โครงการขุดลอกคลอง  
บ้านเจริญสุข หมู่ที่  6  
จากเขาโล้น – หนองบัวลาย  
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

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

- - 700,000 
(อบต.ทัพราช) 

-คลอง ความ
ยาว 1,100 ม.
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า 
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนโยธา 
 
 

 
15. โครงการขุดลอกสระน้ า 

ระเบิกขามบ้านโคกไพล  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

ปริมาณเนื้อที่ขุด
ลอก5 ไร่  
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 

- - 1,200,000 
(อบจ. / 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-สระน้ า จ านวน 
1 แห่ง ได้มาจร
ฐาน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว ์

ส่วนโยธา 

16. โครงการขุดลอกคลองแผง 
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท าการเกษตร

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

- - 855,000 
(อบต.ทัพราช) 

-คลองแผง 
ความยาว 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 

ส่วนโยธา 



48 
 

และเลี้ยงสัตว ์ 2,000 ม. และเลี้ยงสัตว ์

17. โครงการขุดลอกขยายสระน้ า 
บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

กว้าง 50.00 ม.  
ยาว 140 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.  

- - 1,500,000 
(อบต./อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-สระน้ า ความ
ยาว 140 ม. มี
ขนาดกว้างขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

ส่วนโยธา 

18. โครงการขุดลอกหนองแก  
บ้านหนองผักแว่น หมู่ 9 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

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

- - 20,000,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-หนองแก ความ
ยาว 2,000 ม.  

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนโยธา 
 

19. โครงการผันน้ าคลองกระโดน 
 บ้านไพรอนันต์ หมู่ 17 

เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท า
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

จ านวน 1  แห่ง - - 15,000,000 
(อบต.อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 
 

-คลองกระโดน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนโยธา 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  
 
 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านและ
ลดปัญหาสังคม 

หมู่ 1- 17 
 

- 2,000,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

- -ไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 17 หมู่  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ

ส่วนโยธา 
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ทรัพย์สินมากข้ึน 

2. โครงการติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
ไพลงาม หมู่ที่ 14 
 
 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านและ
ลดปัญหาสังคม 

จ านวน 30 หลอด 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 30 
หลอด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย 
 

เพ่ือสะดวกในการ
ท าการเกษตร และ
เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ 1 - 17 - - 2,500,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร 
จ านวน 17 หมู่ 

ประชาชน 
จ านวน 3,364 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

4. โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทะเล 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง - - 3,600,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ประปาขนาด
ใหญ่ จ านวน 1 
แห่งได้คุณภาพ 

มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค   

ส่วนโยธา 

5. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่  3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค  

จ านวน 1 แห่ง 4,500,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

- - -ประปาขนาด
ใหญ่ จ านวน 1 
แห่งได้คุณภาพ 

ประชาชน จ านวน  
349 ครัวเรือน 
ได้รับผลประโยชน ์

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 

6. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 

จ านวน 1 แห่ง 3,700,000 
(อบจ. / 

- - -ประปา  
จ านวน 1 แห่ง  

ประชาชน จ านวน  
123 ครัวเรือน ได้รับ

ส่วนโยธา 
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 บริโภค   อบต.ทัพราช) ได้คณุภาพ ผลประโยชน์ 

7. โครงการวางท่อประปาพร้อมตดิตัง้โรง
สูบ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 (จาก
บ้านใหม่ไทยถาวร - ล าสะโตน)   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง - - 2,000,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

-ท่อประปา 
จ านวน 1 แห่ง  

ประชาชน จ านวน  
260 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านเจริญสุข  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง 3,700,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

- - -ระบบประปา  
ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน จ านวน  
159 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

9. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านทดวงศ์สมบูรณ ์
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง 3,700,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

- - -ระบบประปา  
ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน จ านวน  
210 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

10. โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมขยายเขต 
บ้านคลองยาง หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ยาว 450 ม. - 800,000 
(อบต.ทัพราช)- 

- -ประปา มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชนจ านวน  
296 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

11. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านไพลงาม  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 3,700,000 
(อบจ. /  

อบต.ทัพราช) 

- - -ระบบประปา  
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชน จ านวน  
159 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

12. โครงการขุดเจาะบาดาล 
หมู่บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง - - 180,000 
(อบต.ทัพราช) 

-น้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง ได้
คุณภาพ 

ประชาชน จ านวน  
161ครัวเรือน ไดร้ับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

13. โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง - - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ประปา  
จ านวน 1 แห่ง  

ประชาชน จ านวน  
150 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

14. โครงการขุดเจาะบาดาล พร้อมตั้ง
แทงค์น้ า หมู่บ้านไพรอนันต์  
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-น้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง ได้
คุณภาพ 

ประชาชน จ านวน  
161 ครัวเรือน ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส่วนโยธา 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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1.4 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตต าบล 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีอาคารไว้
ส าหรับการเรียนการ
สอน 

ศพด.บ้านหนอง
ปรือ และ บ้าน
หนองผักแว่น 

- - 5,300,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

-อาคารเรียน 
จ านวน 2 หลัง 

เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

2. โครงการปรับปรุงศาลากลาง 
หมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง - - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.4 
จ านวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานที่ 
ที่สะดวกในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ 

ส่วนโยธา 

3. โครงการต่อเติมศาลากลาง
หมู่บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.5 
จ านวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานที่ 
ที่สะดวกในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ 

ส่วนโยธา 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางหมู่บ้านโคกไพล  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ของ
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ศาลากลาง
หมู่บ้าน 
จ านวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานที่ 
ที่สะดวกในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ 

ส่วนโยธา 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาทางเข้าบ้านระเบิกขาม 
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 1 หลัง - 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ศาลาพัก
ผู้โดยสาร  
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนโยธา 

6. โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ 
โดยสาร บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 1 หลัง - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ศาลาพัก
ผู้โดยสาร ม.8 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนโยธา 
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7. โครงการปรับปรุงศาลา

ประชาคม หมู่บ้านไพลงาม  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง 
 ๆของหมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ศาลา
ประชาคม  
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

8. โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านหนองกก 
หมู่ 16 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง 
 ๆของหมู่บ้าน 

จ านวน 1 หลัง 500,000 
(อบจ./ 

กรมส่งเสริม ฯ) 

- - - ศาลา
เอนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีสถานที่ 
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ 105  

เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวตรง
กับความต้องการของ
ท้องตลาด 

หมู่ 1-12,  
14- 15, 17 

3,000,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ได้รับเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ 

ได้พันธุ์ขา้วตรงกับ
ความต้องการของ
ท้องตลาด 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

2. อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการ
จัดตั้งศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

เพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 6,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชน
ทั่วไป 

ประชาชนมี
ศูนย์บริการ
เศรษฐกิจ 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 
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1. โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินและด าเนินรอย
ตามพระราชด าร ิ

หมู่ 1 - 17 - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - ประชาขนร่วม
รณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกอัน 

ดินได้รับความ
สมบูรณ์ และการ
พังทลายลดน้อยลง 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

2. โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนได้น า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

หมู่ 1 - 17 - 1,300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ 

ประชาชนไดน้ าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี 
วิถีพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบล
ทัพราช 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่เขตต าบล

ทัพราช 

300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนในเขต
พื้นที่เขตต าบล
ทัพราช จ านวน 
300 คน 

สนับสนนุให้เกิด
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
และพัฒนาให้มี
คุณภาพไปสู่ตลาด
ภายนอก 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้านหนองกก หมู่ 16 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพต่างๆ 

ประชาชน 
บ้านหนองกก  
หมู่ 16 
จ านวน  200  คน 

- 250,000 
(อบต. / 

งบศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัด) 

- - ประชาชน ทั้ง 
200 คน มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
ที่มั่นคง และมี
รายได้อย่าง
พอเพียงและคุ้มค่า 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และประเพณีสงกรานต์  
ประจ าปี 2559 
 

เพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

ผู้สูงอายุ และผู้น า
ชุมชนในต าบลทัพ
ราช จ านวน 2,800 
คน 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ผู้สูงอายุ และ
ผู้น าชุมชนใน
ต าบลทัพราช 
จ านวน 2,800 
คน 

ผู้สูงอายุมีขวัญ
และก าลังใจก่อ
เกิดความรัก 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. โครงการคาราวานสตรีและ
ครอบครัว ประจ าปี 2559 

เพื่อรณรงค์ให้
ครอบครัวร่วมกันเป็น
รั้วป้องกันปัญหาความ
รุนแรง และยาเสพติด 

ครอบครัวสตรี หมู่
ละ 3 ครอบครัว 
จ านวน 17 หมู่บ้าน 
รวมทั้งสิ้น 100 คน 

22,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - - ครอบครัวสตรี 
จ านวน 100 คน 

ครอบครัวสตรีมี
ความเข้มแข็ง 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

3. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ  
ผู้พิการและผูย้ากไร ้

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผูย้ากไร ้

จ านวน 17 คน 122,400 
(อบต.ทัพราช) 

- - -อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้
ยากไร้จ านวน 17 
คน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ยากไร้ ได้รับ
การดูแล 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

4. โครงการจ้างนักเรียนท างานช่วงปิด
ภาคเรียนปี 2559 

เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 

นักเรียนที่มีภูมิล าเนา
ในเขตต าบลทพัราช 

- 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

นักเรียนมีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 
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5. โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ต้านภัยยาเสพติดต าบลทัพราช
ประจ าปี 2559 
 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพตดิ 
 

เยาวชนกลุ่มเสีย่งใน
เขตต าบลทัพราช 
จ านวน 100 คน 

44,200 
(อบต.ทัพราช) 

- - -เยาวชนจ านวน  
100 คน 

เยาวชนสนใจเลน่
กีฬา ห่างไกลยาเสพ
ติดและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

6. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เยาวชนตา้นภัยยาเสพติดต าบลทัพ
ราช ประจ าปี 2559 

เพื่อให้ประชาชนสนใจ
เล่นกีฬา และห่างไกล
ยาเสพติด 

ประชาชน เยาวชน 
ในเขตต าบลทพัราช
และ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ใน  
อบต.ทัพราช 

238,400 
(อบต.ทัพราช) 

- - -จ านวน  
350 คน 

ประชาชน เยาวชน
หันมาเล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

7. โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุ  ผู้พิการ และผูย้ากไร้
ต าบลทัพราช 

  100,000(อบต.
ทัพราช) 

- -    

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

8. อุดหนุนคณะกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลทัพราช 

  50,000  (อบต.
ทัพราช) 

 

- -    

9. อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการ
สนับสนุนส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ
วิชาการ ปีการศึกษา 2558 

เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
ทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศลิปะ
และกีฬา 

นักเรียนน าทักษะที่
เป็นประโยชน์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต  

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนจ านวน  
878 คน 
 

นักเรยีนได้ร่วมกัน
แสดงออก ซึ่ง
ความสามารถในดา้น
ทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี นาฏศลิป์ 
ศิลปะและการกีฬา 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 
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10. อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงาน
เครื่องประดับควบคู่ทักษะการแสดง
นาฏศิลปไ์ทยเบื้องต้น 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการแสดงนาฏศิลป์
ไทยเบื้องต้นและการ
ประดิษฐ์เครื่องประดับ 

นักเรียนโรงเรียน 
ทัพราชวิทยา จ านวน 
30 คน 

- 37,600 
(อบต.ทัพราช) 

- -นักเรียน จ านวน 
30 คน  มีความรู้ใน
การแสดงและการ
ประดิษฐ์
เครื่องประดับทาง
นาฏศลิป ์

ผู้เขา้อบรมมีความรูม้ี
ความเข้าใจในการ
แสดงนาฏศลิป์ไทย
เบื้องตน้และการ
ประดิษฐ์
เครื่องประดับ 

ส่วน
การศึกษา ฯ 

11. อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งภาพ
ดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการออกแบบ
และตกแต่งภาพได้อย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียน30คน 
บุคลากร 30 คน 

- - 46,200 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียนและ
บุคลากร จ านวน 
60 คน ได้ความรู้
เกี่ยวกบัโปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 

ผู้เขา้รับการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจ
หลักการท างานของ 
โปรแกรม Adobe 
Photoshop 

ส่วน
การศึกษา ฯ 

 

12. อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการ
ถ่ายทอดความรู้อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การโรงแรมบารเ์ทนเดอร์และธรุกจิ
อาหารนานาชาต ิ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะกระบวนการ
ในงานบริการ 

นักเรียนและบุคลากร 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอตา
พระยา 

- - 62,600 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียนและ
บุคลากรในเขต
พื้นที่อ าเภอตาพระ
ยา จ านวน 30 คน 

ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ไดร้ับไปประยกุต์ใช้
กับงานด้านต่างๆและ
ถ่ายทอดใหก้ลบั
บุคลากรในองค์กรได ้

ส่วน
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

13. อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการ
ค่ายอบรมคณุธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรม
ของศาสนา 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาที่ 1 และ 
มัธยมศึกษาที่ 4 

- - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียน จ านวน 
242 คน 

นักเรยีนมีคณุธรรม 
จรยิธรรม เป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์อง
โรงเรียน 

 

14. อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิโครงการ
สืบสานงานอาชีพในชุมชน 

เพื่อจัดอบรมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

- 93,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -จัดอบรม เป็น
เวลา  

นักเรียนเกดิความรัก
และหวงแหนในภูมิ

ส่วน
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ที่มีให้กับนักเรียน 3 วัน  
จ านวน 1 ครั้ง 

ปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง และสบืทอด
ในรุ่นต่อๆไป 

การศึกษา
ฯ 
 

15. อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองตมิโครงการ
รอบรู้สูภ่าษาอาเซยีน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับภาษา 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

58,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -วิทยากร จัด
อบรม สัปดาห์ละ 
1 ช่ัวโมง 

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 
 

16. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้าน
ใหม่ไทยถาวรโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพื่อพัฒนาและยก 
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนทุกระดับช้ันให้
สูงขึ้น 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

- 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -นักเรียนทุก
ระดับชั้น มผีลการ
ทดสอบทาง O-
NET, NT< LAS 
สูงขึ้น 
ร้อยละ 3 

นักเรียนทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ ตาม
หลักสตูร 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 

17. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้าน
ใหม่ไทยถาวรโครงการแหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานและมีความ
รับผิดชอบ พร้อม
สามารถน าความรู้ที่ได้ใช้
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

นักเรียน ร้อยละ 80 - - 330,000 
(อบต.ทัพราช) 

-นักเรียน  
ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู ้

นักเรียนมีความ
เข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ส่วน
การศึกษา

ฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

18. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ เพ่ือให้นักเรียนมี นักเรียนโรงเรียน 30,000 - - -นักเรียน นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และมี

ส่วน
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บ้านใหม่ไทยถาวรโครงการค่าย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม 

กองทัพบกอุทิศ
บ้านใหม่ไทยถาวร 
จ านวน 55 คน 

(อบต.ทัพราช) จ านวน55 คน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ ในการ
ด าเนินชีวิต 

การศึกษา
ฯ 
 

19. อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้านใหม่ โครงการทัศนศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

คณะครู, นักการ
ภารโรง จ านวน 12 
คน และนักเรียน
โรงเรียนกองทัพบก
อุทิศบ้านใหม่
จ านวน 130คน 
 

- 69,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -คณะครู 
จ านวน12 คน 
-นักเรียน 
จ านวน 
130 คน 

นักเรียนได้
เพ่ิมพูนความรู้
และเปิดโลกทัศน์
จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

20. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้

เรียนรู้นอกสถานที่ 

คณะครูและ

นักเรียนโรงเรียน

บ้านเจริญสุข 

จ านวน 87คน 

47,000 

(อบต.ทัพราช) 

- - -คณะครู จ านวน

14 คน 

-นักเรียน จ านวน

73 คน 

นักเรียนได้ศึกษา

แหล่งเรียนรู้จาก

สถานที่จริง 

ส่วนการ 

ศึกษาฯ 

21. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  

โครงการการแข่งขันลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด “โคกไพลเกมส์” ครั้งที่ 
1/2558 

เพ่ือเสริมสร้างให้
นักเรียน มีความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และรู้จักท างาน
เป็นหมู่คณะ 

คณะครู และ 
นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกไพล 
จ านวน 300 คน 

- - 35,000 
(อบต.ทัพราช) 

-คณะครู และ 
นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกไพล 
จ านวน 300 คน 
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

นักเรียน มีความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย และ
รู้จักท างานเป็น
หมู่คณะ 

ส่วน
การศึกษา 

ฯ 

22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  

โครงการปรับปรุงแปลงสาธิต
การเกษตร 

เพื่อปรับปรุงพฒันา
แปลงเกษตรในโรงเรยีน
ส าหรับเป็นแหล่งอาหาร
และฝึกปฏิบัติการเกษตร 

ครูและนักเรียน
ระดับชั้น ป.1-3  

46,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ครูและนักเรียน 
จ านวน 395 คน  

นักเรียนได้ความรู้
และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายอาหาร

ส่วน
การศึกษา

ฯ 
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กลางวัน  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

23. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา

นักเรียนกลุ่มเครือข่ายอารยธรรม

บูรพาต้านยาเสพติด ประจ าปี

การศึกษา 2558 

เพ่ือให้นักเรียนหันมา

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

โรงเรียนทุกโรง ท่ีอยู่

ในต าบลทัพราช  

จ านวน 6 โรงเรียน 

ต าบลตาพระยา  

จ านวน 6 โรงเรียน 

ต าบลโคคลาน  

จ านวน 3 โรงเรียน 

144,000 

(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนทุก

โรงเรียน มีสุขภาพ

ที่แข็งแรงและ 

มีความรักสามัคคี

ซึ่งกันและกัน 

นักเรียนใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์และ

ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนการ 

ศึกษาฯ 

24. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการฝึกทักษะอาชีพ
นักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

- 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มี
รายไดร้ะหว่างเรียน 

นักเรียนมีทักษะ
ติดตัวและมีรายได้
ระหว่างเรียน 

ส่วนการ 

ศึกษาฯ 

25. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการแก้ไข
ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ทุกคน 

55,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียน
โรงเรียนบ้านทด
วงศ์สมบูรณ์ทุก
คน มีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

โรงเรียนมนี้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาดไว้
บริการนักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

26. 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดนตรี และ
ดนตรีพื้นบ้าน 

เพ่ือปลูกจิตส านึก
และพัฒนาทักษะทาง
ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
และดนตรีพ้ืนบ้าน 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
4-6 

- - 55,000 
(อบต.ทัพราช) 

- นักเรียน 
จ านวน 74 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทาง
ดนตรี นาฏศิลป์
ไทย และดนตรี

ส่วน
การศึกษา 

ฯ 
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พ้ืนบ้าน 

27. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ทุกคน 

- - 40,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ร้อยละของนักเรียน
มีระเบียบวินัย เปน็
เยาวชนต้นแบบใน
การท าความด ี

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยะธรรม และ
ความประพฤติที่ดี 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

28. อุดหนุนโรงเรียนบา้นทดวงศ์
สมบูรณ์ โครงการจัดกิจกรรมทศัน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้นักเรียนรู้รัก
สามัคคี และสามารถ
ท ากิจกรรมร่วมกับคน
อ่ืนได ้

นักเรียนระดับชัน้
อนุบาล – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

- 56,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - นักเรียนทุก
ระดับ จ านวน 189 
คน เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

ส่วน
การศึกษาฯ 

 

29. อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองผักแว่น
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กนักเรียน 

เพื่อปลูกฝั่งค่านยิม
หลักของคนไทย 12 
ประการ  

นักเรียนระดับชัน้
มัธยมต้น  
จ านวน  200  คน 

60,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - นักเรียนระดับชัน้
มัธยมต้น จ านวน  
200  คน 

นักเรียนมีความ
ประพฤตดิี มี
คุณธรรม จริยธรรม  

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

30. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรี เนื่องในวันตรีสากล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี 

 250,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -   ส่วนสวสัด ิ
การสังคม 

31. โครงการจัดท าสื่อการสอนระดบั
ปฐมวัย 

เพื่อเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ
ต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีขึ้น 

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลทพัราช 
จ านวน 10 คน 

20,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -สื่อการสอน
ส าหรับเด็กเล็ก 

ครู ศพด. มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีขึน้ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

32. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดบั
ปฐมวัย 

เพื่อให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตัวของนักเรียนเอง 

นักเรียน ศพด.บ้าน
หนองผักแว่น 

1,500 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียน ศพด.
บ้านหนอง
ผักแว่น 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
จากการได้ทัศน
ศึกษานอกสถานที ่

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 
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33. โครงการประกวดห้องเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียน
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนโดยใช้หลัก5 
ส. 

ศพด.ในเขตพื้นที่
ต าบลทัพราช 
จ านวน 6 ศูนย ์

4,500 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ห้องเรียนสะอาด 
มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพฒันาจติใจ 
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

34. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 

ศพด.ในเขตพื้นที่
ต าบลทัพราช 
จ านวน 6 ศูนย ์

7,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนสามารถ
เล่นกีฬาได้อยา่ง
น้อยคนละ  
1 อย่าง 

นักเรียนทุกคนมี
สมรรถทางร่างกาย
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

35. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความตะ
หนักถึงภาระหน้าที่
อันส าคัญของผู้ดูแล
เด็ก 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่
ต าบลทัพราช 
จ านวน 6 ศูนย์ 

20,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ครูผู้ดูแลเด็กได้
พัฒนาศักยภาพ 

ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู ้

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

36. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลทัพราช 

33,550 
(อบต.ทัพราช) 

- - -นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลทพัราช 

นักเรียนเกิดนิสัย
รักการอ่าน 

ส่วน
การศึกษา

ฯ 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

3.2  แนวทางการพัฒนาให้มีการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 
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1. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
พร้อมเครื่องเล่น 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ 

ศพด. ในเขตพืน้ที่
ต าบลทัพราช จ านวน 
6 ศูนย์ 
 

- - 2,100,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

-สนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่น
จ านวน 6 ศูนย ์

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 

ส่วนโยธา 

2. โครงการปรับภูมิทัศน ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสวยงาม  
มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย 

ศพด. ในเขตพืน้ที่
ต าบลทัพราช จ านวน 
6 ศูนย์ 

- 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงาม 
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

3. โครงการก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ศพด. ในเขตพืน้ที่
ต าบลทัพราช จ านวน 
6 ศูนย์ 

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

-รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 6 
ศูนย์ 

เด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

4. โครงการท ากรงเหล็กหน้าต่าง 
และประต ู

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กและทรัพย์สิน 

ศพด. บ้านโคกไพล 
และ ศพด.บ้านใหม่
ไทยถาวร 

- 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -กรงเหล็กหน้าต่าง
และประตูจ านวน 
2 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

5. โครงการท าเสาธงหน้าศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการ
เข้าแถวเป็นระเบียบ
วินัย และเปน็กิจวัตร
ประจ าวนั 

ศพด. บ้านโคกไพล 
และ ศพด.บ้านใหม่
ไทยถาวร 

- - 80,000 
(อบต.ทัพราช) 

-เสาธงหน้าศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย ์

เด็กนักเรียนมี
สถานทีไ่ว้ท าพิธี 
และกิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโยธา 

6. โครงการปรับปรุงห้องน้ า  
ห้องสุขา 

เพื่อปลูกฝังสุขนสิัยการ
รักษาความสะอาด
ให้แก่เด็ก 

ศพด.บ้านหนองปรือ, 
ศพด.บ้านเจริญสุข 
และ ศพด.บ้านโคก
ไพล 

- 600,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ห้องน้ า ห้องสุขา 
จ านวน 3 ศูนย ์

เด็กนักเรียนมี
ห้องน้ า ห้องสุขา ที่
สะอาด นา่ใช ้

ส่วนโยธา 
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7. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ศพด.บ้านโคกไพล 

เพื่อให้เด็กได้รับความ
สะดวกสบาย ต่อการ
จัดกิจกรรม การเรียน 
การสอน อย่าง
เหมาะสมกับเด็ก 

ศพด.บ้านโคกไพล - 250,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -อาคารสถานที่
ปลอดภัยและน่า
อยู่ 

ศพด. สามารถจัด
กิจกรรมต่างๆได้ 
อย่างปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

8. โครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล
เพื่อสุขภาพ ศพด. 
บ้านหนองปรือ 

เพื่อปรับสภาพห้อง
พยาบาลให้เหมาะสม 

ศพด.บ้านหนองปรือ - - 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ห้องปฐม
พยาบาลเพื่อ
สุขภาพ 

มีห้องพยาบาลที่ได้
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ส่วนโยธา 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหาร ศพด.บ้านหนองปรือ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารของ
นักเรียน 

ศพด.บ้านหนองปรือ - 300,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - โรงอาหารศพด.
บ้านหนองปรือ 
ถูกสุขลักษณะ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ศพด. มีโรงอาหาร
ที่ได้มาตรฐาน 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

ส่วนโยธา 

10. โครงการปูกระเบื้องห้องเรียน ศพด.
บ้านเจริญสุข 

เพื่อให้เด็กเล็กมีห้องที่
สะอาด เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย และเป็น
สัดส่วน 

เด็กปฐมวัย ศพด.
บ้านเจริญสุข 

- 70,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ห้องเรียน  
ที่ปูกระเบื้อง 
มีความสะอาด
และสวยงาม 

ศพด.มีห้องเรียนที่
สะอาด นา่เรียน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

11. โครงการสร้างอ่างล้างมือใน 
ศพด.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

เพ่ือความเป็นสัดส่วน
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
หลักสาธารณสุข 

ศพด.บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ 

- - 40,000 
(อบต.ทัพราช) 

-อ่างล้างมือ ศพด.สามารถท า
กิจกรรมกลางแจ้ง
ต่างๆได้พร้อม
เพียงกัน 

ส่วนโยธา 
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12. โครงการก่อสร้างร่องน้ า ศพด.
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

เพ่ือความปลอดภัย
และความเป็นสัดเป็น
ส่วน 

ศพด.บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ 

- 120,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ร่องน้ า  ศพด.มีร่องน้ าที่
เป็นสัดเป็นส่วน 
ไม่มีน้ ากัดเซาะลง
ใต้พ้ืนอาคาร 

ส่วนโยธา 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณหน้า  
ศพด.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย 

ศพด.บ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ 

- - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 เส้น 

ศพด. มีมีถนนที่
ปลอดภัยให้กับ
เด็ก 
 

ส่วนโยธา 

14. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

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

-ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

เยาวชนมีสถานที่
ส าหรับออกก าลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพ่ิมขึ้น 

ส่วนโยธา 

15. โครงการถมพ้ืนที่ขยายสนามกีฬา  
บ้านเหนือ หมู่ที่  4 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จ านวน 1 แห่ง - 2,000,000 
(อบต./อบจ./
กรมส่งเสริมฯ) 

- -สนามกีฬา 
จ านวน 1 แห่ง 

เยาวชนมีสถานที่
ส าหรับออกก าลัง
กายและสนใจ 
เล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา 

16. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์ บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จ านวน 1 แห่ง - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

เยาวชนมีสถานที่
ส าหรับออกก าลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพ่ิมขึ้น 
 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 
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17. โครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ป่าช้าระเบิก
ขาม บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 

จ านวน  1  แห่ง - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -รั้วก้ันแนวเขตที่
สาธารณะ
ประโยชนป์่าช้า
ระเบิกขาม 
จ านวน 1 แห่ง 

พ้ืนที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 

ส่วนโยธา 

18. โครงการปรับปรุงลานกีฬา 
บ้านโคกกราด  หมู่ที่  8 
 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจเล่นกีฬา 

จ านวน 1 แห่ง - - 150,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ลานกีฬา 
จ านวน 1 แห่ง  

เยาวชนมีสถานที่
ส าหรับออกก าลัง
กายและสนใจเล่น
กีฬาเพ่ิมขึ้น 

ส่วนโยธา 

19. โครงการปรับภูมิทัศน์และเท
ลูกรังรอบสระหนองผือใหญ่  
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

เพ่ือเป็นสถานที่มี
ความสวยงาม เหมาะ
แก่การพักผ่อน 

จ านวน 1 แห่ง - 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -สระหนองผือ
ใหญ่ จ านวน 1 
แห่ง 

พ้ืนที่สาธารณะ
ได้รับการดูแล
รักษา 
 

ส่วนโยธา 

20. โครงการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน
ไพลงาม หมู่ที 14 

หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะอาดและสวยงาม 

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

- -ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ทีส่วยงาม  
ร่มรื่น 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น  

ส่วนโยธา 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
3.3  แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
ประจ าปี 2559 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันโดยการน าสุนัขรับ
การฉดีวัคซีน 

หมู่ที่ 1-17 80,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลทัพ
ราช 

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโดยการน า
สุนัขรับการฉดีวัคซีน 
100 % 

ส านักงาน
ปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

2. โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน ปี 2559 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข 
 

หมู่ 1-17 255,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลทัพ
ราช 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.ทัพราช 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
พ้ืนที่ 

จ านวน 1 แห่ง 800,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ระบบหลักประกัน
สุขภาพมีการ
บริหารจัดการที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

4. โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน 
ต าบลทัพราช 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จ านวน 1 แห่ง - - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

-วิทยุชุมชน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
 

5. โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 
องค์ราชัน                                                                                                                      

เพ่ือให้ผู้ยากจนยากไร้
มีที่อยู่อาศัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมู่ 1 - 17 
จ านวน 3 หลัง 

- 400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -บ้านเทิดไท้ 
จ านวน 3 หลัง 

ประชาชนผู้ยากไร้
มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 

ส่วนโยธา 

6. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้านใหม่ไทยถาวร  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จ านวน 1 แห่ง - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -หอกระจาย
ข่าวจ านวน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

7. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว 

จ านวน 1 แห่ง - - 200,000 
(อบต.ทัพราช) 

-หอกระจาย
ข่าวจ านวน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี 2559 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจร 

ไป- มา 

293,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสญัจร ไป-มา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักงาน 

ปลัด ฯ 

2. โครงการติดตั้งป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
โคกไพล หมู่ 7 
 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

บ้านโคกไพล 
หมู่ 7 

- 150,000 

(อบต.ทัพราช) 

- -ป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนโยธา 

3. โครงการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว, 
ป้ายบอกทางพร้อมกระจกนูนตาม
แยกต่างๆบ้านทุ่งทะเลหมู่13 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

บ้านทุ่งทะเล  
หมู่ 13 

- - 150,000 
(อบต.ทัพ

ราช) 

-ป้ายจ ากัด
ความเร็ว, ป้าย
บอกทางพร้อม
กระจกนูน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

4. อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2559 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

อ าเภอตาพระยา 20,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -จ านวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุลดน้อยลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 



68 
 

5. อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชน
จากสาธารณภัย 

อ าเภอตาพระยา 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนทั่วไป มีความพร้อมและ
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณ
ภัยได้อย่างรวดเร็ว
และถูกวิธี 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

6. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในหมู่บ้านต าบลทัพราช 

เพ่ือป้องกันและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของ
ประชาชน 

ต าบลทัพราช 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชน ต าบล
ทัพราช 

สามารถป้องกัน
และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของ
ประชาชนได้ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
3.5  แนวทางการพัฒนามีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ
ศูนย์  ศตส. อ.ตาพระยา 
 

เพ่ือป้องกันและสกัด
กั้นการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ประชาชน 
ต าบลทัพราช   

จ านวน  17 หมู่บ้าน 

120,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -การระบาด
ของยาเสพ
ติดลด
น้อยลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

2. อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ กองร้อย อส.   
อ. ตาพระยา 

เพ่ือป้องกันและสกัด
กั้นการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ประชาชน 
ต าบลทัพราช จ านวน 
17 หมู่บ้าน 

10,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -การระบาด
ของยาเสพ
ติดลด
น้อยลง 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

 

3. โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและ

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติดในเด็ก

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองผักแว่น จ านวน 

- 18,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -การระบาด
ของยาเสพ

นักเรียนมีความรู้
และ

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 
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เยาวชน ต าบลทัพราช นักเรียนและเยาวชน 56 คน และนักเรียน
โรงเรียนบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์ จ านวน 26 คน 

ติดลด
น้อยลง 
 

ความสามารถ
หลีกเลี่ยงจาก
ปัญหาเสพติด 

สภ.ตาพระ
ยา 

4. อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ าปี  2559 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เด็กนักเรียนและ
เยาวชน 

เยาวชนในจังหวัด
สระแก้ว 

50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -การระบาด
ของยาเสพ
ติดลด
น้อยลง 
 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

 

 
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
1.  วันมาฆบูชา 
2.  วันวิสาขบูชา 
3.  วันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 

เพ่ือส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

วัดและส านักสงฆ์
ในเขตพ้ืนที่ต าบล

ทัพราช 

 
 

5,500 
5,500 
39,000 

(อบต.ทัพราช) 

 
 
- 

 
 
- 

-ประชาชน
ทั่วไปจ านวน 
300 คน สืบ
สานประเพณี
ไทย 

ประชาชนให้
ความส าคัญ
เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรม
เพ่ิมมากข้ึน 
 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 
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2. โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 
 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 

หมู่ 1-17 54,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -หมู่ 1-17 สืบ
สานประเพณี
ไทย 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ตลอดไป 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

3. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหนะ ประจ าปี 2559  
ณ ปราสาทเขาโล้น 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล 
ทัพราชและพื้นที่
ใกล้เคียง 

147,000 
(อบตงทัพราช) 

- - สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ตลอดไป 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

4. โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ  

ประจ าปี  2559 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 

หมู่ 1-17 - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -หมู่ 1-17สืบ
สานประเพณี
ไทย 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ตลอดไป 

ส่วนการ 

ศึกษาฯ 

5. อุดหนุนอ าเภอตาพระยา โครงการ
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 

อ าเภอตาพระยา 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ตลอดไป 

ส่วนการ 

ศึกษาฯ 

6. อุดหนุนวัดในพ้ืนที่ต าบลทัพราช 
ประจ าปี 2559 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ปฏิบัติ
ธรรม 

วัดในพ้ืนที่ 
ต าบลทัพราช 
จ านวน 6 วัด 

60,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -วัดในพ้ืนที่ 
ต าบลทัพราช 
จ านวน 6 วัด 

ประชาชนให้
ความส าคัญต่อ
การปฏิบัติธรรม
และมีจิตใจดีงาม 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

7. อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการจัด
กิจกรรมการแสดงประกอบแสง สี 
เสียงและสื่อผสมงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพา  ประจ าปี  

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของจังหวัด
สระแก้ว 

ประชานชนใน
จังหวัดสระแก้ว 

25,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - สืบสาน
ประเพณีของ
จังหวัดสระแก้ว 

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัด
สระแก้วคงอยู่

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 
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2559 สืบไป 

8. อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการ
จัดสร้างอุทยานพุทธมณฑล
สระแก้ว  ประจ าปี  2559 
 

เพ่ือจัดสร้างอุทยาน
พุทธมณฑลสระแก้ว 

ประชาชนทั่วไป - 100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ประชาชนเคารพ
บูชา และเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

มีพระพุทธรูป
ประจ าจังหวัด
เพ่ือให้ประชาชน
เคารพบูชา 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

9. โครงการบันทึกประวัติ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
คนทัพราช ประจ าปี 2559 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบในรูปแบบ
หนังสือ 

หมู่ 1-17 - 38,500 
(อบต.ทัพราช) 

- -เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอด
ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
แผนงานโครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 
2559 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าในจังหวัด

สระแก้ว 

4,500  
(อบต.ทัพราช) 

- - -แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันระมหา
กษัตริย์ 
 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุง ฌาปนสถาน สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน 
 

เพ่ือให้มีสถานที่ใน
การประกอบศาสน
พิธี 

หมู่ 5,7,10,12 - 1,200,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ฌาปนสถาน
จ านวน 4 แห่ง 

มีสถานที่ในการ
ประกอบศาสนพิธี 

ส่วนโยธา 

2. โครงการปรับปรุงอนุสรณ์สถาน
จารึก ร. 5  ประจ าปี 2559 

เพ่ือบูรณะอนุสรณ์
สถานจารึก ร. 5 

จ านวน 1 แห่ง - - 250,000 
(อบต.ทัพราช) 

-อนุสรณ์สถาน
จารึก ร. 5 

สถานจารึก ร.5 
ได้รับการบูรณะ 

ส่วนโยธา 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ต าบลทัพราช 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ประหยัดพลังงาน 
และอนุรักษ์พลังงาน
อย่างถูกวิธีและใช้
ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบล 

ทัพราช 

- - 490,000 
(อบต.ทัพราช) 

-ศูนย์เรียนรู้
พลังงาน 

ประชาชนมีการ
ประ หยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
อย่างถูกวิธีใช้
ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 

ส านักงาน
ปลัด ฯ 

2. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

อบต.ทัพราช - 500,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -เตาเผาขยะ 
 

ชุมชนมีความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

5.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการบ ารุงรักษาอนุรักษ์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก เพ่ือให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิม
มากขึ้น 

หมู่ 1-17 - 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -การท าลายป่า
ลดน้อยลง 

มีพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

2. โครงการธนาคารต้นไม้บ้านโคกไพล 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม้ยืนต้น 
จ านวน 1,000 ต้น 

- 80,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ไม้ยืนต้น 
จ านวน  
1,000ต้น 

มีพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

3. โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุม
หมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิม
มากขึ้นและป้องกันการ
ท าลายป่า 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลทัพราช 

 50,000 
(อบต.ทัพราช) 

- -ประชาชน 
17 หมู่บ้าน 

มีพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 1 คลอง 2 
ถนน (ละเลิง,ห้วยล าสะโตน) 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุม
ขน 

20 กิโลเมตร - 3,000,000 
(อบจ./งบพัฒนา

จังหวัด 

- -แหล่งท่องเที่ยว 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
และลดรายจ่าย 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

2. โครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อสุขภาพ 
ประจ าปี 2559 

เพื่อเสรมิสร้างกล้ามเนื้อ
และลดการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลทัพราช  

 37,400 
(อบต.ทัพราช) 

- -ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลทัพราช 
จ านวน 200 คน 

ผู้ร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง
และรักษา

ส านักงาน
ปลัดฯ 
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สิ่งแวดล้อม 

3. โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพชืในแหล่ง
น้ าสาธารณะ ประจ าปี 2559 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 

หน่วยงานราชการ อปท. 
ก านัน/ผญบ. ประชาชน

ต าบลทัพราช 

181,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - แหล่งน้ าสาธารณะ 
จ านวน 1 แห่ง 

แหล่งน้ ามี
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
มากขึ้น 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
 6.1แนวทางการพัฒนาให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรท้องถิ่น
และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

คณะผู้บริหาร , 
สมาชิกสภา ฯ ,
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
 

400,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ท างาน 

บุคลากรในองค์กรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 

เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากรของ  
อบต.ทัพราช 

35,300 
(อบต.ทัพราช) 

- - -บุคลากร 
จ านวน 120 คน 

มีสมรรถนะด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
และการบริการที่ดี 

 

3. โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.    
ประจ าปี  2559 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประสบการณ์ให้แก่
สมาชิก อปพร. 

อปพร.ในเขตพ้ืนที่
ต าบลทัพราช  
จ านวน  285  คน 

301,800 
(อบต.ทัพราช) 

- - -อปพร.ในเขต
พ้ืนที่ต าบล 
ทัพราช จ านวน  
285  คน 

-สมาชิก อปพร.มี
ความเข้าใจและ
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 

6.2  แนวทางการพัฒนาให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1.
. 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่

เหล่า 

15,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบันระมหา
กษัตริย์ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ

เตรียมการรับเสด็จ 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับ
เสด็จ 

อ าเภอตาพระยา 100,000 

(อบต.ทัพราช) 

- - -มีความพร้อม

ในการรับเสด็จ 

อ าเภอตาพระยา 
มีความพร้อมใน
การรับเสด็จ 

ส านักงาน 

ปลัด ฯ 

3. โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี” ประจ าปี 2559 

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ 

ส่วนราชการ,ผู้น า
ท้องถิ่น, คณะ
ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, 
และประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

239,500 
(อบต.ทัพราช) 

- - -แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติฯ์ 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติฯ์ 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

4. โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช”  
ประจ าปี 2559 

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ส่วนราชการ,ผู้น า
ท้องถิ่น, คณะ
ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, 
และประชาชนทุกหมู่

156,500 

(อบต.ทัพราช) 

- - -แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ส านักงาน 

ปลัด ฯ 
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เหล่า 

5. ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะ
ข้าราชการตามโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ 

เพ่ือรับรองคณะ
ข้าราชการ 

คณะข้าราชการทุก
หมู่เหล่า 

100,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -เลี้ยงรับรอง

ข้าราชการ 

การบริหารงานใน
องค์กรดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด ฯ 

6. จัดซื้อเวชภัณฑ์ (วัสดุและอุปกรณ์
ทางการแพทย์) 

เพ่ือใช้ในงานกู้ชีพ 
– กู้ภัย  
อบต.ทัพราช 

อบต.ทัพราช 30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -วัสดุและ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ได้
มาตรฐาน 

ได้รับวสัดุและ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ไว้ใช้
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ส านักงานปลัดฯ 
1.ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค๊บ 4 ประตู 

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

 
 

จ านวน1คัน 
 

 
 

896,000 
 

 

 

- 

 

 

- 

-ส านักงาน มี
อุปกรณ์ที่มี
มาตรฐาน 

หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

ส านักงาน
ปลัด ฯ 

 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

 2. โต๊ะท างาน ระดับ 1-2 
3. เก้าอ้ีพนักพิง 
4. เก้าอ้ีนวม 
5. เก้าอ้ีพลาสติก 
6. สายดับเพลิง ยาว 30 เมตร 
7. สัญญาณไฟไซเรนรถกู้ชีพ-กู้ภัย 
8. เข็มขัดรัด + หมอนล็อคศรีษะ 
9. กระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

จ านวน  5 ตัว 
จ านวน 50 ตัว 
จ านวน 50 ตัว 
จ านวน 100 ตัว 
จ านวน 2 เส้น 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน  1  ชุด 
จ านวน  1  ใบ 

15,000 
125,000 
30,000 
30,000 
10,320 
10,000 
4,200 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านักงาน มี
อุปกรณ์ที่มี
มาตรฐาน 

หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

ส านักงาน
ปลัด ฯ 
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10. เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว 
11. เครื่องส ารองไฟ 
12. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 
13. ชุดโซฟา 
14. เครื่องแสกน 
15. โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว 
16. เครื่องเสียง 
17. จอโปรเจคเตอร์ 
18. ชุดโพเดียม 
19.ประแจคอม้า 
ส่วนการคลัง 
   1.  เครื่องส ารองไฟ 
   2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
 
 
 

จ านวน 1 ชุด 
 
จ านวน 4 ตัว 
จ านวน 2 เครื่อง 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 1 ตัว 
จ านวน 14 ตัว 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 2 ชุด 
จ านวน 2 ตัว 
 
จ านวน 1 ตัว 
จ านวน 1 ตัว 
 

30,000 
 

12,000 
10,000 
20,000 
36,000 
21,000 
90,000 
31,900 
36,000 
9,360 

 
3,000 
5,000 

 
 
- 

 
 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการ
คลัง 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

 ส่วนโยธา 
   1. กล้องถ่ายรูป 
   2. ล้อวัดระยะทาง 
ส่วนการศึกษาฯ 

เพ่ือให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

 
จ านวน 1 ตัว 
จ านวน 1 ตัว 
 

 
10,000 
10,000 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

-ส านักงาน มี
อุปกรณ์ที่มี
มาตรฐาน 

หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

ส่วนโยธา 
 
 
ส่วน
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   1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
   2. ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
ส่วนสวัสดิการสังคม 
   1. กล้องถ่ายรูป 
 

จ านวน 6  ตัว 
จ านวน 6  ตู้ 
 
จ านวน 1 ตัว 

30,000 
39,000 

 
10,000 

- - การศึกษาฯ 
 
ส่วน
สวัสดิการฯ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 
6.3  แนวทางการพัฒนาให้มีการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. อุดหนุนอ าเภอตาพระยา 
โครงการบริหารจัดการศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนและส่วน
ราชการได้รับการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

อ าเภอ 
ตาพระยา 

30,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -การบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
สะดวกและ
รวดเร็ว 

ประชาชนและสว่น
ราชการได้รับการ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารในการจัดซ้ือจัด
จ้าง  

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

2. โครงการประชุมประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 

เพื่อรับทราบปัญหา 
และความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่ 

หมู่ 1 - 17 51,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนทั้ง 
17 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่าง 
แท้จริง 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 

3 โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 
ในพื้นที่ต าบลทัพราช 

เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

หมู่ 1 - 17 170,000 
(อบต.ทัพราช) 

- - -ประชาชนทั้ง 
17 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่าง

แท้จริง 

ส านักงาน 
ปลัด ฯ 
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ส่วนที่  6 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation)  

 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์
ที่ส าคัญใน 2 ระดับคือเกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1.  สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ ์

-  ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

2.  ความเสมอภาคและความ 
เป็นธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

-  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
-  ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
-  การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ/ไม่ใช่โทษ 

3.  ความสามารถและคุณภาพในการ 
ให้บริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4.  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน - พันธกิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การให้หลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5.  การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
- ความรวดเรว็ในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 
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6.  ความพึงพอใจของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 

- ระดับความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่ 
พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ 

 การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ด้วยกันคือ 

 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  

 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาหรือไม่  และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการคือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Output) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดอาทิความยาวของถนนที่สร้างได้จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร
สัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จเนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมมากมายจึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าโดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลักกิจกรรม
พ้ืนฐานกิจกรรมรองและกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนไตรมาสหรือระยะเวลาของโครงการ (Phase) 
  (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการซึ่ง
ครอบคลุมด้วยงบประมาณโครงการได้แก่งบประมาณที่ใช้ไปงบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันและแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนต่อวันหรือคนต่อเดือน   
 (4) ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือระยะเวลาอีกเท่าใด
จึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จโดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา
และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงานทรัพยากรที่
ใช้นอกจากงบประมาณแล้วยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางการจัดการและระยะเวลาที่ใช้ไปในการ
ด าเนินงานประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการคือ 
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมประโยชน์ลด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2) ผลผลิตต่อก าลังคนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
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ด าเนินโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลาอาทิจ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือนจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
แต่ละปีจ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการอาทิการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตัดทอนขั้นตอนการ
ปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 
 
 
 
 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)  
  การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงานตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด  4 
ประการคือ 
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย
ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไรโดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย
อาทิการบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วมเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไรและ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไรระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากรความถี่ระดับ
และกิจกรรมซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจวางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับโดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐสัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองสิ่งแวดล้อมระยะสั้นและระยะยาว 

 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  
  (1) คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายอาทิรายได้ความเป็นอยู่โอกาสทางการศึกษาการมีงานท าสุขอนามัยสภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชนโดย
สามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ ได้รับบริการโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือ
มาตรฐานการด ารงชีพ 
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  (2) ทัศนะคติและความเข้าใจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการโดยสามารถวัดระดับ  (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อโครงการเองโดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการความพึงพอใจในการบริการและทัศนคติต่อผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่โครงการ 
  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายโดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการอาทิสัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อมจ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติของการใช้ยานพาหนะโดยเคารพ
กฎจราจรมากขึ้นการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมซื้อสิทธิขายเสียงการลดพฤติกรรมการ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือ

สามารถแก้ไขตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริงตลอดจนจะต้องตอบ
ค าถามด้วยว่าแนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
  (1) ประเด็นปัญหาหลักซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไขรวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความ
รุนแรงของปัญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของ
การด าเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่อาทิค าร้องเรียนข้อร้องทุกข์ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

 6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้องโดยพิจารณา
ระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic Viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินของโครงการอาทิจ านวนงบประมาณของโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระผูกพันสัดส่วนค่าใช้จ่าย

เทียบกับผลผลิตที่ได้ปริมาณเงินทุนส ารองแหล่งสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน

จ านวนและขนาดกองทุนด าเนินโครงการซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 



83 
 
  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional Capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน

การบริหารโครงการการพัฒนาองค์กรประชาชนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจการวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผลเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง

ตัวเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบความส าเร็จด้วยดีทั้งการขยายผล

ตามแนวราบกล่าวคือการเพ่ิมกิจกรรมโครงการการเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมายการขยายก าลังผลิตของโครงการ

เดิมและการขยายผลในแนวดิ่งได้แก่การขยายพ้ืนที่โครงการการขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและการ

ยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social Equity)โดย
พิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินโครงการโดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
หลักประกันเรื่องความเป็นธรรมความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการการจัดสรรคุณค่า  (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกันประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ 
  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยความส าคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม

อาทิความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืนการจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้

ถูกเลิกจ้างมาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศเป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศซึ่งเป็น

ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนาโดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่าง

เพศหรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender Discrimination) หรือโดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมใน

โอกาสบทบาทระหว่างหญิง/ชายการปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี 

 

  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational Equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future Generation) ซึ่งอาจเกี่ยวกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติการจัดหาพลังงานโครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบด้านสังคมโดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการ
ในปัจจุบัน 

 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าการด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคมหรือชุมชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
  (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการ
ด าเนินโครงการโดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
(environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมี
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การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพ่ือเป็นหลักประกันความ
เสี่ยงให้กับสังคมและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social Costs) ที่ต้องด าเนินโครงการ 
  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอาทิการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้าง
แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมความเชื่อความเอ้ืออาทรความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
  เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจสังคมมิติด้านการบริหารจัดการมิติด้านทรัพยากรและมิติด้านสิ่งแวดล้อมเกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็น
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการเพ่ือ
วัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะโครงการโดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม  (Composite Indicators) ของแต่
ละโครงการต่อไป 
 
 
 


