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รสว่นที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอ้มลูพื้นฐาน 

1.ดา้นกายภาพ 
1.1ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชุมชนหรือตําบล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  ได้ยกฐานนะ
จากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่ 113  
ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพนัธ ์ 2540  เป็นต้น
มา  และได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)  ในการประชุมครั้งที่ 1 /2553 เมื่อวนัที ่ 20  
มกราคม  2553 
    ที่ตัง้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ ตั้งอยู่ที่ 154 บ้านน้อยพัฒนา ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ห่างจากอําเภอตาพระยา ประมาณ  4   กิโลเมตร  
ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้วประมาณ 105  กิโลเมตร 

  อาณาเขตตดิต่อ 
ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพไทย 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาพระยา 
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวนัตก  มีพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
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  เนื้อที ่
  ตําบลทัพเสด็จ  มีเนื้อที่โดยประมาณ  50,000  ไร่  หรือ  80  ตารางกิโลเมตร 

1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
  พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของตําบลทัพเสด็จ  มีสภาพเป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสู่ประเทศ
กัมพูชา  ซึ่งปริมาณน้ําจากธรรมชาติที่มีอยู่จะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาตลอดจนไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้  
ประกอบกับสภาพดินเป็นดินดาน  ลักษณะดินไม่อุ้มน้ําทําให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 

1.3ลกัษณะภมูิอากาศ 
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศน้อย และมีปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ปริมาณ

น้ําฝนน้อยมี 3 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม – กลางเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม 

1.4 ลกัษณะของดนิ 
ดิน     มีสภาพเป็นดินด้านที่ไม่อุ้มน้ําไม่เหมาะแก่การเกษตร 
 
2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง 

เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ มีจํานวน  12  หมู่บ้าน   

หมูท่ี ่ ชื่อบา้น ครวัเรอืน ชาย หญิง ประชากร 
พื้นที่อยู่
อาศยั 

พื้นที่
อื่นๆ 

พื้นที่
ทั้งหมด 

1 โคกเพร็ก 313 563 544 1,107 510 - - 
2 แสง์ 226 310 324 634 335 - - 
3 เจียงดํา 180 263 263 526 340 - - 
4 โคกแจง 176 198 198 396 370 - - 
5 โคกทหาร 237 363 408 771 400 - - 
6 มะกอก 345 497 512 1,009 560 - - 
7 โคกสะอาด 151 291 285 576 280 - - 
8 น้อยพัฒนา 214 397 399 796 290 -  
9 ร่มไทร 224 487 463 950 310 - - 

10 คลองแผง 181 251 249 500     230 - - 
11 คลองน้ําใส 187 332 353 685 320 - - 
12 ทัพเสรี 270 411 445 856 450 - - 

รวม 2,704 4,363 4,443 8,806 4,395 - - 
 
ข้อมลู ณ เดอืนพฤษภาคม 2562 
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2.2 การเลอืกตั้ง 

 ใช้จํานวนหมู่บ้าน เป็นหน่วยเลือกตั้ง จํานวน 12 หมู่บ้าน สมาชิก หมู่ละ 2 คน รวม 24 คน 
 (การเลือกตั้งครั้งต่อไป สมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 12 คน) 

3. ประชากร 
      3.1 ข้อมลูเกีย่วกบัจาํนวนประชากร 
 - จํานวนหลังคาเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2,683  ครัวเรือน 
 - ความหนาแน่นของประชากร  110  คน/ตร.กม. 
 - จํานวนประชากรย้อยหลังห้าปี 
*พ.ศ.๒๕๕๘ ประชากรชาย 4,183 คน หญิง 4,266 คน รวม 8,449 คน จํานวนครัวเรือน  2,553  ครัวเรือน    
*พ.ศ.2559 ประชากรชาย 4,348 คน หญิง 4,348 คน รวม 8,595 คน จํานวนครัวเรือน  2,575  ครัวเรือน 
*พ.ศ.2560 ประชากรชาย 4,183 คน หญิง 4,266 คน รวม  8,449 คน จํานวนครัวเรือน 2,553  ครัวเรือน     
*พ.ศ.2561 ประชากรชาย 4,348 คน หญิง 4,348 คน รวม 8,595 คน จํานวนครัวเรือน  2,575  ครัวเรือน 
*พ.ศ.2562 ประชากรชาย 4,363 คน หญิง 4,443 คน รวม 8,806 คน จํานวนครัวเรือน  2,704  ครัวเรือน 
 3.2 ชว่งอายแุละจาํนวนประชากร 

แยกตามชว่งอาย ุ(ป)ี (เฉพาะผูม้สีัญชาติไทย และมชีือ่อยู่ในทะเบยีนบา้น) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกวา่ 1 ป ี 46 47 93 1 ป ี 63 54 117 

2 ป ี 63 64 127 3 ป ี 69 50 119 

4 ป ี 54 63 117 5 ป ี 59 68 127 

6 ป ี 65 76 141 7 ป ี 84 49 113 

8 ป ี 65 66 131 9 ป ี 65 46 111 

10 ป ี 63 66 129 11 ป ี 57 59 116 

12 ป ี 61 67 128 13 ป ี 49 67 116 

14 ป ี 73 59 132 15 ป ี 62 58 120 

16 ป ี 73 68 141 17 ป ี 49 81 130 

18 ป ี 63 70 133 19 ป ี 52 78 130 

20 ป ี 61 68 129 21 ป ี 70 82 152 

22 ป ี 81 75 156 23 ป ี 82 89 171 

24 ป ี 73 69 142 25 ป ี 86 74 160 
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26 ป ี 69 73 142 27 ป ี 66 80 146 

28 ป ี 60 74 134 29 ป ี 66 48 114 

30 ป ี 65 54 119 31 ป ี 52 58 110 

32 ป ี 64       53 117 33 ป ี 69 59 128 

34 ป ี 78 66 144 35 ป ี 70 55 125 

36 ป ี 62 52 114 37 ป ี 61 61 122 

38 ป ี 76 59 135 39 ป ี 71 60 131 

40 ป ี 73 48 121 41 ป ี 67 66 133 

42 ป ี       61 61 122 43 ป ี 56 63 119 

44 ป ี 76 78 154 45 ป ี 77 54 131 

46 ป ี 75 76 151 47 ป ี 56 79 135 

48 ป ี 72 72 144 49 ป ี 66 67 133 

50 ป ี 66 68 134 51 ป ี 85 75 160 

52 ป ี 67 59 126 53 ป ี 62 76 138 

54 ป ี 52 66 118 55 ป ี 58 50 108 

56 ป ี 45 50 95 57 ป ี 54 50 104 

58 ป ี 38 55      93 59 ป ี 35 46 81 

60 ป ี 38 50 88 61 ป ี 52 54 106 

62 ป ี 41 34 75 63 ป ี 35 25 60 

64 ป ี 30 29 59 65 ป ี 25 25 50 

66 ป ี 23 40 63 67 ป ี 29 31 60 

68 ป ี 21 25 46 69 ป ี 22 21 43 

70 ป ี 16 14 30 71 ป ี 9 31 40 
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72 ป ี 17 16 33 73 ป ี 9 15 24 

74 ป ี 10 16 26 75 ป ี 9 16 25 

76 ป ี 10 15 25 77 ป ี 16 10 26 

78 ป ี 8 4 12 79 ป ี 5 12 17 

80 ป ี 6 8 14 81 ป ี 3 6 9 

82 ป ี 2 6 8 83 ป ี 5 8 13 

84 ป ี 4 2 6 85 ป ี 4 5 9 

86 ป ี 1 7 8 87 ป ี 1 3 4 

88 ป ี 3 1 4 89 ป ี 0 2 2 

90 ป ี 0 1 1 91 ป ี 0 0 0 

92 ป ี 1 3 4 93 ป ี 1 1 2 

94 ป ี 0 0 0 95 ป ี 0 0 0 

96 ป ี 0 1 1 97 ป ี 0 0 0 

98 ป ี 0 0 0 99 ป ี 0 0 0 

100 ป ี 0 0 0 
มากกวา่ 100 

ป ี
0 1 1 

 
4. สภาพทางสงัคม 
4.1 การศึกษา 

 ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  (ศูนย์การเรียนรู้ชุมขน) จํานวน  1  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ  จํานวน  5  แห่ง 

 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก 
              - จํานวนเด็กเล็ก  30คน 
     - ครูผู้ช่วย  1  คน 
     - ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  จํานวน  1  คน 
 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์แสง์ 
     - จํานวนเด็กเล็ก  35  คน 
     - ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  จํานวน  1  คน 
     - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  คน 
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 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร  
      - จํานวนเด็กเล็ก  25  คน 
              - ครูผู้ช่วย  1  คน 
              - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  คน 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง 
              - จํานวนเด็กเล็ก  30  คน 
              - ครูผู้ช่วย  1  คน 
              - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  คน  
 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก 
              - จํานวนเด็กเล็ก  22  คน 
              - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  คน  

โรงเรียนสงักดัสาํนักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จาํนวน  5  โรงเรียน 
 1. โรงเรยีนบา้นโคกเพรก็ 
 เนื้อท่ีทั้งหมด25  ไร่  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  ปีการศึกษา  2562 รวมทั้งหมด 198 คน 
ข้อมูลจํานวนครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา  2561  รวมทั้งหมด  19 คน  แยกเป็นจํานวนครูชาย 5 คน 
จํานวนครูหญิง 19 คน มี นายทวี  เขตขันธ์  เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนโคกเพร็ก  (037-247561) 

2. โรงเรยีนเพยีงหลวง 17 
 เนื้อท่ีทั้งหมด37  ไร่  2  งาน  78  ตารางวาข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 17  ปกีารศึกษา 2562 
รวมทั้งหมด 216 คน ข้อมูลจํานวนครูโรงเรียนเพียงหลวง 17  ปีการศึกษา  2561 รวมทั้งหมด  11 คน  แยก
เป็นจํานวนครูชาย 5 คน จํานวนครูหญิง 6 คน  มี นายประดิษฐ์  แดงหนองแปน  เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนเพียง
หลวง 17  (086-1544874  ) 

3. โรงเรยีนบา้นโคกแจง 
 เนื้อท่ีทั้งหมด70  ไร่ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแจง  ปีการศึกษา  2562 รวมทั้งหมด  128 คน  
ข้อมูลจํานวนครูโรงเรียนบ้านโคกแจง  ปีการศึกษา  2561  รวมทั้งหมด 11 คน  แยกเป็นจํานวนครูชาย 1 คน 
จํานวนครูหญิง 10 คน มี นางภัทรภร  หมื่นมะเริง  เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนโคกแจง  (081-1385-8582) 

4. โรงเรยีนบา้นโคกทหาร 
 เนื้อท่ีทั้งหมด 25  ไร่ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทหาร  ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 159 คน  
ข้อมูลจํานวนครูโรงเรียนบ้านโคกทหาร ปีการศึกษา  2561 รวมทั้งหมด 11 คน  แยกเป็นจํานวนครูชาย 3  คน 
จํานวนครูหญิง 8 คน มี นายทวนทอง  นามบุตร  เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร ( 037-550023) 

5. โรงเรยีนบา้นมะกอก 
 เนื้อท่ีทั้งหมด22  ไร่  3  งาน  33  ตารางวา  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา  2562  
รวมทั้งหมด 101 คน ข้อมูลจํานวนครูโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 9 คน  แยกเป็น
จํานวนครูชาย  1  คน จํานวนครูหญิง 5 คน  มี นางอลิสา  เพชรมะดัน  เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนมะกอก  
(037-269-221) 

4.2 สาธารณสขุ 

 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตาํบล  ประกอบดว้ย 4 แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกเพร็ก    ผอ.รพ.สต. ชื่อนายสันติสุข  ลีสีสุข  มีอาสาสมัครปูองกัน
สาธารณสุข จํานวน  41  คน  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสง์ ผอ.รพ.สต.  ชื่อนายสนอง  ศรีตะปัญญะ  มีอาสาสมัคร
ปูองกันสาธารณสุข จํานวน  31 คน 
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 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกแจง  ผอ.รพ.สต.  ชื่อนายชาญชัย  ธรรมมา  มีอาสาสมัครปูองกัน
สาธารณสุข จํานวน  18  คน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะกอก ผอ.รพ.สต.  ชื่อนายทนง  สนธิศักดิ  มีอาสาสมัครปูองกัน
สาธารณสุข จํานวน  54  คน 
   รวมอาสาสมัครปูองกันสาธารณสุขตําบลทัพเสด็จ  จํานวน 142 คน 
 
 4.3 ดา้นอาชญากรรม 
   สถานตาํรวจประกอบดว้ย 1 สถาน ี
 - สถานีตํารวจภูธรบ้านทัพไทย 

- ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ( ชรบ.) จํานวน  12  หมู่บ้าน 
- ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนประจําตําบลทัพเสด็จจํานวน 1 แห่ง 
- สมาชิก อปพร. จํานวน 260  คน 
 
4.4 ยาเสพตดิ 
รายงานคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 จาก สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภ.2 

ป ีพ.ศ. 2559  จาํนวน  64  คด ี  ผูต้อ้งหารวม  53 คน   แยกเปน็เด็ก  13 คน  
1. เสพยาเสพติดให้โทษ   44  คดี   จับไดจ้ํานวน  34  คน  แยกเป็นเด็ก  10  คน 
2. ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจําหน่าย   9  คดี  จับไดจ้ํานวน  10  คน 
3. จําหน่ายยาเสพติด   1  คดี  จับไดจ้ํานวน  1  คน   
4. ครอบครองยาเสพติด  10  คดี  จับไดจ้ํานวน  8  คน  แยกเป็นเด็กเด็ก  3  คน  

ป ีพ.ศ. 2560  จาํนวน  74 คด ี  ผูต้อ้งหารวม  54 คน   แยกเป็นเด็ก   21 คน  
1. เสพยาเสพติดให้โทษ   58  คดี   จับไดจ้ํานวน  40  คน  แยกเป็นเด็ก  18  คน 
2. ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจําหน่าย   9  คดี  จับไดจ้ํานวน  10  คน 
3. จําหน่ายยาเสพติด   1  คดี  จับไดจ้ํานวน  1  คน  
4. ครอบครองยาเสพติด  10  คดี  จับไดจ้ํานวน  8  คน  แยกเป็นเด็กเด็ก  3  คน  

ป ีพ.ศ. 2560  จาํนวน  74 คด ี  ผูต้อ้งหารวม  54 คน    แยกเปน็เด็ก   8 คน  
1. เสพยาเสพติดให้โทษ   44  คดี   จับได้จํานวน  40  คน  แยกเป็นเด็กจํานวน  4  คน 
2. ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจําหน่าย   8  คดี  จับได้จํานวน  7  คน แยกเป็นเด็กจํานวน  3 คน 
3. จําหน่ายยาเสพติด   3  คดี  จับได้จํานวน  3  คน แยกเป็นเด็กจํานวน  1 คน 
4. ครอบครองยาเสพติด  9  คดี  จับได้จํานวน  9  คน   
5. ผลิตยาเสพติด  1  คดี จับได้จํานวน  1 คน  
6. สมคบและมีการกระทําความผิด (พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2534 ) 

จํานวน  1 คดี จับได้จํานวน  1 คน  
 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 
4.5 การสงัคมสงเคราะห์ 
มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตามนโยบายของ

รัฐบาล ได้ครบทุกเดือน  
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5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
 
5.1 การคมนาคม 
- ถนนลาดยาง      จํานวน  4  สาย 

 ถนนลาดยาง  บ้านโคกเพร็ก– บ้านโคกสะอาด  4,225 เมตร 
 ถนนลาดยาง  บ้านเจียงดํา – บ้านโคกแจง   4,674 เมตร 
 ถนนลาดยาง  บ้านตาพระยา – บ้านคลองแผง  1,855 เมตร 
 ถนนลาดยาง  โคกทหาร – ร่มไทร    4,440 เมตร   
 - ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  ภายในหมูบ่้าน 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกเพร็ก   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านแสง์ 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านเจียงดํา   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกแจง 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกทหาร   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านมะกอก 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกสะอาด   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านน้อยพัฒนา 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านร่มไทร   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านคลองแผง 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านคลองน้ําใส   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านทัพเสรี 
 - ถนนลกูรังภายในหมูบ่า้น – รอบหมูบ่า้น 
 - ถนนลูกรังบ้านโคกเพร็ก    - ถนนลูกรังบ้านทัพแสง์   
 - ถนนลูกรังบ้านเจียงดํา    - ถนนลูกรังบ้านโคกแจง  
 - ถนนลูกรังบ้านโคกทหาร    - ถนนลูกรังบ้านมะกอก  
 - ถนนลูกรังบ้านโคกสะอาด   - ถนนลูกรังบ้านน้อยพัฒนา  

- ถนนลูกรังบ้านร่มไทร    - ถนนลูกรังบ้านคลองแผง  
 - ถนนลูกรังบ้านคลองน้ําใส   - ถนนลูกรังบ้านทัพเสรี 

5.2 การไฟฟาู 
 - จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาสํารวจจริง 1,766 ครัวเรือน  (ครัวเรือนสํารวจจริง 1,843 ครัวเรือน) 
 - จํานวนครัวเรือนยังไม่มีไฟฟูาใช้  77  ครัวเรือน 
 - พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟูา ร้อยละ  96  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 - ไฟฟูาสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง)  จํานวน  120  จุด  ครอบคลุม 12  หมู่บ้าน 
          5.3 การประปา 
 - มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
 5.4 โทรศัพท ์
 - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่      จํานวน  10    เลขหมาย 
 - โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่    จํานวน  24    เลขหมาย 
 - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว   จํานวน  12    แห่ง 
 - โทรศัพท์มือถือ  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในตําบลทัพเสด็จ 

5.5 การไปรษณยี ์หรอืการสือ่สารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 
- การไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานไปรษณีย์ สาขาอําเภอตาพระยา

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

 ประชากรในพ้ืนที่ตําบลทัพเสด็จส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสามารถจําแนกได้ดังนี้  
 6.1 การเกษตร  
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-พ้ืนทีท่ํานา จํานวน 36,906 ไร่ 
 -พ้ืนทีท่ําไร่ จํานวน   4,703  ไร่ 
 6.2 การประมง 
 -ไม่ปรากฏว่ามีอาชีพประมง 
 6.3 การปศสุัตว ์
 -เลี้ยงสัตว์ ( โค,กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่) 120  ไร่ 
 6.4 การบรกิาร 
 -การบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวยฯ 
 6.5  การท่องเทีย่ว 

-ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน  มีแต่ในลักษณะวิถีชุมชนเชิงการเกษตร  และสถานที่ประทับทรงงานใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่บ้านแสง์  

6.6 อุตสาหกรรม 
 -ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 

6.7 พาณชิย์และกลุม่อาชีพ 
 ประเภทและจํานวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและบริการ มีดังนี้ 
 -  สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน   1       แห่ง 
 - ปั้ม  จํานวน  ๘  แห่ง 

- ร้านค้า   จํานวน  78  แห่ง 
 - บังกะโล  จํานวน  2  แห่ง 
 - โรงสี  จํานวน  16  แห่ง 
 - ร้านเสริมสวย  จํานวน ๒  แห่ง 
 - ร้านซ่อม  จํานวน  ๖  แห่ง 
 - ร้านเฟอร์นิเจอร์  จํานวน  6  แห่ง 
 - เสาสัญญาณโทรศัพท์  จํานวน  3  แห่ง 

6.8  แรงงาน 
 มีการจ้างงานแบบชาวบ้าน ในภาคการเกษตร และในธุรกิจขนาดเล็ก  และแรงงานต่างด้าว 

7. ศาสนา ประเพณ ี วฒันธรรม 
 7.1 การนบัถือศาสนา 

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ  
ผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์รวมกันร้อยละ 5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลทัพเสด็จ 
 1. วัดทัพเสด็จ (บ้านแสง์) 
 2. วัดมะกอก (บ้านโคกเพร็ก) 
 3. วัดโคกแจง  
 4. สํานักสงฆ์บ้านโคกทหาร 
 5. สํานักสงฆ์บ้านร่มไทร 
 6. สํานักสงฆ์ประทีปแสงธรรม (บ้านมะกอก) 
 7.2 ประเพณีและงานประจาํปี 

มีประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ วันสงกรานต์  งานลอยกระทง การจัดงานวันเข้าพรรษา    ออกพรรษา  
งานแห่หลวงพ่อองค์ดํา  และการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น 
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 7.3 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาท้องถิน่ 
 ภาษาถ่ินในพ้ืนที่เป็นภาษาเขมร  เด็กรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นหลัก 
 7.4 สนิค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
 ส่วนใหญ่มีสินค้าชุมชนที่ผลิตเองใช้เองในชุมชน  เช่น เสื่อ ผ้าขาวม้า เป็นต้น 

 8.ทรพัยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้าํ 

 น้ํา   สภาพคลองตื้นเขินทําให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ํา ถึงจะมีการขุดสระน้ํามาก แต่นําน้ําไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากน้ําขุ่นไม่ตกตะกอน 
 8.2 ปาุไม ้

 ปุาไม้  มีปุาหนองเสม็ดปุาหนองตราดและปุาหนองหว้าซึ่งมีพ้ืนที่ติดกัน สภาพปุาค่อนข้างสมบูรณ์ มี
เนื้อท่ีปุาประมาณ 200 ไร่ พ้ืนทีอ่ื่นๆไม่อยู่ในสภาพปุาเนื่องจากการบุกรุกของประชาชน แต่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะ
สามารถฟ้ืนฟูการปลูกปุาได้ 
 8.3 ภเูขา 
 ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติทีส่าํคัญขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 ปุาหนองเสม็ดปุาหนองตราดและปุาหนองหว้าซึ่งมีพ้ืนที่ติดกัน สภาพปุาค่อนข้างสมบูรณ์ มีเนื้อทีประมาณ 
200 ไร่  

9. อืน่ ๆ (ถา้มีระบดุว้ย) 
 -ไม่มี 
 
 

ส่วนที ่2 ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
1. ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี (2560 – 2579) 
วสิยัทัศน  “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง  มัง่คั่ง  ยัง่ยนื  เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”   

(๑) ยทุธศาสตร ์ดา้นความมัง่คง  การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 
 (๒) ยทุธศาสตร์ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั  เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ 
ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก    

(๓) ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน  คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีทักษะที่จําเป็นในทศวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 

(๔) ยทุธศาสตร์ดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนัทางสังคม  สร้างความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ         

(๕) ยทุธศาสตร์ดา้นการสรา้งความเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  คํานงึถึงความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เกิด
ผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 



 
 

11 
 

(๖) ยทุธศาสตร์ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั   การปรบัเปลี่ยนภาครัฐ 
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน”  
 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 256๑-2564)   
1. การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนุษย์ 

 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
2. การสรา้งความเปน็ธรรมลดความเหลือ่มล้าํในสงัคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3. สรา้งความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยนื 
3.1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว    
๓.1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
3.1.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.1.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง และ

พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
 

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ  แข่งขัน ของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ สินค้าและ
บริการ  

3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สําคัญ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือให้ฐานการผลิตภาค
เกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐานและ
ความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง อนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ สนับสนุน บริการทางการ
เงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
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 4. การเตบิโตทีเ่ปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
 ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
 ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  

๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

5. ดา้นความมัน่คง 
๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัย

คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกําลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการด้าน

ความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ   

๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ   

๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

6. การเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั 
 ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
 ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน  

7. ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์
๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกํากับ

ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   

๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด  ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ําประปา ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการบริหาร จัดการการ
ประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ  

๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือลดการ นํ า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

8. ดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวฒักรรม 
 8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  



 
 

13 
 

  ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนําเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
 ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

9. การพฒันาภาคเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
 ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม  
 ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  การพัฒนาใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 10. ดา้นการตา่งประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภูมภิาค 
 ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น  ฐานการผลิต
และการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
 ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย  ในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   
 

1.3  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวัด/แผนพฒันาจังหวดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย  

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ควรเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การ
ปูองกันและขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และ อุตสาหกรรม เพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า เกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

กลุม่จงัหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้กาํหนดตาํแหนง่ยุทธศาสตร ์Gateway to the World 
“ประตสููก่ารคา้โลก” โดยมจีดุเนน้ทีส่าํคญั 3 ด้าน ดงันี ้คอื 
1.   ศนูย์กลางการคา้การลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวนัออกของไทยสูอ่นิโดจนีและตลาดโลก 
1.1 พัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ  
1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ือรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร 
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley 

  1.5 ศูนย์ทดสอบยานยนต์  
2.   แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์  
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน 
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  3.   แหลง่ผลติสินคา้เกษตรมาตรฐานสากล 
  3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 

3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร  
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3.3 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย  
 
วสิยัทัศนแ์ละยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดัภาคกลางตอนกลาง  (ฉะเชงิเทรา ปราจนี สระแกว้ 

สมุทรปราการ นครนายก)  วสิยัทศัน ์ป ี2557-2560  
“ศูนย์กลางการคา้การลงทนุแหง่อนิโดจนี ฐานการผลติอตุสาหกรรมกา้วหน้าระดบัประเทศ แหลง่ผลติ

สนิคา้เกษตร มาตรฐานสากล เสน้ทางทอ่งเที่ยวธรรมชาติและวฒันธรรม” 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาระบบโลจสิติกสเ์พื่อเปน็ศนูย์กลางการคา้การลงทนุภาคตะวนัออกของอนิโดจนี และรองรบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
เปูาประสงค์ - เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ
โครงสร้าง พ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ                       

กลยทุธ ์ 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่ม 

จังหวัดและไปสู่อินโดจีน 
2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัดจําหน่าย 

ของอินโดจีน 
3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุนของอินโดจีน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาคณุภาพแหลง่ท่องเทีย่วสนิค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดยคาํนึงถึงชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

เปูาประสงค ์ 
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่สะดวก 

รวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ 

วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ ์ 

1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม 
จังหวัดและภูมิภาค  

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
3. จัดทําเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ 

ประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาปจัจยัการผลติและระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรเพื่อใหส้นิคา้เกษตรได้ มาตรฐานสากล 

เชื่อมโยงตลาดรองรับการคา้เสรี  
เปูาประสงค ์ 
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1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 

2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออํานาจทางการตลาด  
กลยทุธ ์ 

1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 
 4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 

5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดบัมาตรฐานฝมีือแรงงานสร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การลงทนุ เพื่อรองรบัการ

เติบโตทางอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม  
เปูาประสงค ์ 

1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน แรงงาน 
ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กลยทุธ ์ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3. การกําหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย

ระบบ เฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสระแกว้ 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

วสิยัทัศน ์“ ศูนยก์ลางโลจสิตกิสแ์ละแหลง่ท่องเทีย่วเชงินเิวศของอนิโดจนี ถิน่พชืพลงังาน อาหาร
ปลอดภยั ”  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1  
เพิม่ประสิทธภิาพระบบโลจสิติกสใ์หส้ามารถดาํเนนิการขนสง่และกระจายสนิคา้ ได้อยา่งสะดวก รวดเรว็ 

ตรงเวลาประหยดั และสนับสนนุการเปน็ศนูยก์ลางโลจสิตกิส์ของภมูภิาคอนิโดจีน  
เปูาประสงค ์

 - เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง  
กลยทุธ ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
2. สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยายช่องทาง 

ถนน ระบบรางและอากาศ เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วเข้ากับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา เพ่ือลดต้นทุน

ใน ทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า  



 
 

16 
 

5. ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน  
6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดนทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และ การ

จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า  
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติก  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 
ปรบัปรงุปจัจัยและกระบวนการผลติสินคา้เกษตรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ให้ สอดคล้องกบัสภาพพืน้ที ่

(Zoning) เพือ่รองรบัการเปน็แหล่งพชืพลงังานทดแทนและอาหารปลอดภยัของจังหวดั 
    เปาูประสงค ์
- เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนที่สําคัญของประเทศ  

กลยทุธ ์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานตลอดจนฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ 

ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลดการใช้ 
สารเคมี 

7. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร 
ผสมผสาน  

8. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ทาง
การเกษตร โดยเฉพาะมันสําปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน
ทดแทน 

9. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 
ฟื้นฟแูหลง่ท่องเที่ยวและปรบัปรุงสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่วเพื่อ เสริมสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ให้เอื้อต่อการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชงินเิวศและเชือ่มโยงประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมขอม 
 เปาูประสงค ์

เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน  
 กลยทุธ ์ 

1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

2. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 

3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง การ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  

4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือคงสภาพการเป็น
แหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
8. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 
เสริมสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถ ปรับตวั ประกอบอาชพี และมี

สภาพแวดล้อมคณุคุณภาพชวีติทีด่ี  
เปูาประสงค ์

1. ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน  

กลยทุธ ์
1. ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเมืองน่าอยู่สําหรับเยาวชน         
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
3. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มีรายได้และ 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทํา และมีสวัสดิการ  
7. เสริมสร้างการมีที่อยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน 
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม  
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
12. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 
เสริมสรา้งศกัยภาพคน ชมุชน และพืน้ที่ตามแนวชายแดน ใหเ้กดิความปลอดภยั และมัน่คง เพือ่

สนบัสนนุการแข่งขนัในประชาคมอาเซยีน 
เปูาประสงค ์ 

- ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยทุธ ์ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ีชายแดน 
2. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน 
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  
 
แผนพฒันาจงัหวดั 

วสิยัทัศน ์“ การคมนาคมสะดวก ประชาชนมคีุณภาพ ถิน่อตุสาหกรรมการเกษตร เขตทอ่งเทีย่ว 
เชงินิเวศ ” 

 พันธกจิ 
 1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิ

สติกส์ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความ ต้องการของประชาชน  
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2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 

 3. พัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า 
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน  

5. พัฒนาฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะสะดวก ปลอดภัย 
ยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน  

7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 จดุมุง่หมายเพื่อการพฒันา ตามประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 5 ด้าน ดังนี ้
1.การคมนาคมสะดวก 

 1.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม  
- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ พัฒนาโครงข่าย

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

 - ส่งเสริมและพัฒนาด้านอํานวยความปลอดภัยและวินัยจราจร  เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบโลจิ
สติกส์  

2.ประชาชนมีคณุภาพ 
2.1 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
- สนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวสัดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา 
- คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
- การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน 

ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจาย
รายได้ 

- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ม่ันคง     
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
- ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 
- จัดหาแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ, สถานที่ ท่องเที่ยว,สนามกีฬา,

สถานที่พักผ่อน สวนธารณะ  
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
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2.3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาให้

ทันสมัย เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  
- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา

บุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  

- ส่งเสริม ทานุบํารุง ฟื้นฟู ศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด 

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา ให้เพียงพอ แก่
เด็กและเยาวชน 

- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

3.ถิน่อตุสาหกรรมการเกษตร  
1. การพัฒนาด้านการเกษตร 
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็น แหล่งพืช

พลังงานทดแทน  
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอด

สารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี 
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําธรรมชาติ/แหล่งน้ําชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ํา ไว้ใช้ได้ตลอดปี 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียรวม การจัดตั้งและดูแล

ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุา อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
4.เขตท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

4.1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมใน

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง

ทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
- พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก 

ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาค

อินโดจีน 
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

5.การบรหิารจัดการ 
5.1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับดูแลเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
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- ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติราชการ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2.1 วสิยัทัศน ์

“ทัพเสด็จน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพ  ประกอบอาชีพมั่นคง  และชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี “ 

2.2ยทุธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จแยกเป็นยุทธศาสตร์ได้  5 ยุทธศาสตร์เพ่ือให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    
2.3 เปาูประสงค ์

1. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่โครงการพื้นฐาน การสาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟูา ถนน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น   การส่งเสริม สนับสนุน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรปศุสัตว์และพืชผลทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับประชาชนในตําบลทุกเพศทุกวัย สนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อ
ภายในตําบล การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานภายในตําบล 
 4. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นให้บริการประชาชนในเชิงรุกมุ่ง
เปูาหมายหลักให้ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 

2.4ตวัชีว้ดั 
1.มุ่งพัฒนาความต้องการข้ันพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟูา ถนน 
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2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความต้องการข้ันพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
3.ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและสาธารณสุข 
4.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 .ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรและในพ้ืนที่ตําบลทัพเสด็จ 

2.5 คา่เปาูหมาย 
ยุทธศาสตร์ที ่1   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- อุตสาหกรรมการโยธา ก่อสร้าง บุกเบิก บํารุงรักษา ถนนการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟูา ประปา 
  และพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 - งานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพ 
 - ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา 
  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การศกึษา ศาสนาและวฒัธรรม  

- ด้านการกีฬานันทนาการแลสาธารณสุข 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
 - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบรหิารจดัการ 
 - ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 2.6 กลยุทธ ์
 1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟูา ประปา ให้มีมาตรฐานความและเพียงพอต่อความด้องการ
ของประชาชน 
 2.พัฒนาแหล่งน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.ส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนงานมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 2.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ มุ่งมั่นพัฒนาตามเจตนาของประชาชน เพ่ือประชาชน 
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 2.8 ความเชือ่มของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันา 

อบต.ทพัเสดจ็ 

ความสอดคลอ้ง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
จงัหวดัสระแกว้ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
กลุม่จงัหวดั 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 

ยทุธศาสตรช์าต ิ
20 ป ี

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า 
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ  
การบริหารจัดการด้านสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพือ่รองรับ      
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาระบบโลจิสตกิส ์
และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อบ้านเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
การค้า  
การลงทุนภาคตะวันออกไปสู่
อินโดจีนและรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสตกิส ์

ยทุธศาสตรท์ี ่9 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตรท์ี ่10 
การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมภิาค 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิติ (เศรษฐกิจ คน 
สังคม) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิต
ที่ด ี(กลยุทธ์ที่ 4) 

 
 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ                   ทุน
มนุษย ์

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การสร้างความเป็นธรรม ลด
ความเล่ือมล้ําในสังคม 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาด้านกีฬา
และสาธารณสุข 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิต
ที่ด ี(กลยุทธ์ที่ 1,3) 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
สินค้า และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ                   ทุน
มนุษย ์
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี ่4 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิต
ที่ด ี(กลยุทธ์ที่ 6) 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
สินค้า และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

ประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 
เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดชายแดน 
 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5 
ความมั่นคง 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
ด้านความมั่นคง 

 
หมายเหต ุ ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสระแกว้ ที ่1   
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสรมิการดาํรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3. มีอนามยัแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสรมิอาชีพ รายได ้การมีงานทํา และมสีวัสดิการ 
กลยุทธ์ที่ 6. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิน่  
3.1 การวเิคราะห์กรอบการจดัทาํยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Z Demand Analysis ) Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) ดังนี้ 
 
 
 
 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 

1. ดา้นการบรหิาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อํานาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกําหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
    1.5 มีการกํากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ี 
    1.7 มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 

1. ดา้นการบรหิาร 
    1.1  พ้ืนที่ความรับผิดชอบกว้าง  การดูแลไม่ทั่วถึง 
สภาพหมูบ้านห่างไกลกัน 
    1.2 ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นําชุมชน  มีความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
     1.3 การกํากับดูแลงบประมาณไม่ทั่วถึง/มีการใช้ง่าย
งบประมาณมากเกินความจําเป็น 
     1.4 วัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามความต้องการของ
บุคลากรที่ใช้งาน 
      1.6  การทํางานไม่มีการบูรณาการของหน่วยงานทํา
ให้เกิดความซ้ําซ้อน 
     

2. ดา้นระเบยีบ/กฎหมาย/อํานาจหนา้ที่ 
    2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทําให้ อบต.มีอํานาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึง
และรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อํานาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ  
    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ดา้นระเบยีบ/กฎหมาย/อํานาจหนา้ที่ 
    2.1 อํานาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอํานาจฯ บาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นท่ีที่มีอํานาจหน้าที่
ทับซ้อนกัน ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วง
อยู่เสมอ 
    2.5 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตําบล จาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกํากับควบคุม 
ดูแลจากส่วนภูมิภาค  
    2.6 การใช้ระเบียบของส่วนท้องถิ่นไม่ต้องถูก 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 

3. บคุลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 

3. บคุลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทําให้การทํางาน
ไม่ต่อเนื่อง 

วเิคราะหป์จัจยัภายในองคก์ร 
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    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่ ทําให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
    3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     3.4 บุคลากรส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่และสามารถพูด
ภาษาท้องถิ่นได้  จริงเข้าใจสภาพพ้ืนที่  และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็น
อํานาจหน้าที่ที่ต้องทําและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีส่วน
ร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน    
3.4 ลักษณะการทํางานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการทํางานในภาพรวมของ อบต.  
    3.5 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ขาดทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
    3.6 มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครือญาติ
ในชุมชน 
   3.7  ลักษณะการทํางานที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าการพัฒนาตําบล 

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทําให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
     

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายที่กําหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจํานวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ทําให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
    4.3 รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง   
    4.4  การใช้จ่ายงบประมาณอย่างฟุุมเฟือยไม่ต้องตาม
ความต้องการของประชาชาชนในพื้นท่ี/ไม่เรียงลําดับ
ความสําคัญของความต้องการ 
     

 
 

3.2 การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 
 
     
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ดา้นการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอํานาจ/ข้อเสนอ
การปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ทําให้บทบาท
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
    1.2 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ 
(Area - Based) และการบริหารราชการแบบ
บูรณาการ   
     
     
 

1. ดา้นการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทางการเมือง 
การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการดําเนินนโยบายที่ขาดความ
ต่อเนื่อง 
    1.2 พ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการบริหารงานได้ 
   1.3 พ้ืนที่ติดแนวตะเข็บชายแดน  ประชาชนเข้าออกสองประเทศได้
ง่ายยากต่อการควบคุม 

วเิคราะหป์จัจยัภายนอกองคก์ร 
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2. ดา้นเศรษฐกจิ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้ง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 10  ประเทศ
อาเซียน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างใน
สินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท  
    2.5  อัตราการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม
มีค่อนข้างสูง 
    2.5 การเปิดตลาดอาเซียนของแนวชายแดน   

2. ดา้นเศรษฐกจิ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/
บริโภค เช่น น้ํามัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    2.5 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.6 เกิดภัยพิบัต ิเช่นภัยแล้งต่อเนื่อง อุทกภัย วาตภัย ทําให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ดา้นสังคม วฒันธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมี
ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ
โรงพยาบาลตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่าง
เพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่ง
ผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลกําหนดให้การแก้ไขและปูองกัน
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
    
 
 

3. ดา้นสังคม วฒันธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่/ติดแนวชายแดน 
ทําให้การปูองกันเป็นไปได้ยาก 
    3.2 ประชากรแฝง(คนต่างด้าว) ทําให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจํานวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบังการใช้ทรัพยากร
ของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของ
ประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา 
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรฐับาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและปูองกันปัญหายา
เสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
      - พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ํากว่า 500,000 
บาท 
      - ค่าแรงงานขั้นต่ํา 300 บาท  
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท   
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผู้สูงอายุ  
      - เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด 
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรฐับาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชานิยม  
ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดําเนินการได้จริง 
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5. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    5.1 มีแหล่งน้ําธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์
ในการเกษตร    
     

5. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    5.1 แหล่งน้ําตื่นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคได้ 
    5.2 สภาพภูมิประเทศลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก/ประเทศกัมพูชา 
    5.3 สภาพดินที่ลักษณะเป็นดินดานไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
    5.4 ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการ/ปัญหาภัยแล้งซ้ําซอน 
    5.5 ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.6 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้การปฏิบัติงาน
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และ
ให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์
ตลอดเวลา 
 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นํามาบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.3 ความห่างไกลของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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สว่นที ่3 การนําแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงาน
สนบัสนุน 

1 ยทุธศาสตรท์ี ่1 
 การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

บริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั องค์การ
บริหาร
ส่วน
ตําบลทัพ
เสด็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการชุมชนและชุมชน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  
 

กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
 

2 ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพฒันาคณุภาพชวีติ ิ
(เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ (สวสัดิการ
สังคม และส่งเรมิอาชีพ) 

สํานักปลดั 

แผนงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

การดําเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สํานักปลดั 
 

3 ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การพฒันาดา้นกฬีาและ

สาธารณสขุ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 

สํานักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 
 

4 ยทุธศาสตรท์ี ่4  
การพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลดั 

5 ยทุธศาสตรท์ี ่5 
การพฒันาดา้นการบรหิาร 

จดัการ 
 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักปลดั 

รวม 5 ยทุธศาสตร ์ 5 ดา้น 10 แผนงาน 3 สาํนกั/กอง 
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2.  บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่      บญัชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ 

ยทุธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยทุธศาสตรท์ี่  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
15 

 
6,292,400 

 
23 

 
9,860,000 

 
41 

 
18,300,000 

 
31 

 
16,252,000 

 
13 

 
6,050,000 

 
 

 

รวม 15 6,292,400 23 9,860,000 41 18,30,000 31 13,302,000 13 6,050,000 120 52,293,400 

ยทุธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวติ (เศรษฐกจิ  สงัคม) 
2.1 ด้านสวัสดิการสังคมและการส่งเสริม
อาชีพ 
2.2 ด้านการศึกษา,ศิลปวัฒนธรรม,
ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา 

 
 

12 
 

62 

 
 

11,094,400 
 

8,704,350 

 
 

11 
 

63 

 
 

10,812,600 
 

8,305,217 

 
 

12 
 

70 

 
 

11,353,000 
 

9,344,400 

 
 

12 
 

58 

 
 

11,353,000 
 

8,794,400 

 
 

12 
 

58 

 
 

11,353,000 
 

8,794,400 

  

รวม 74 19,798,750 74 19,117,817 82 20,697,400 70 20,147,400 70 20,147,400 370 99,908,767 
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นกฬีาและ
สาธารณสขุ  
3.1 ด้านกีฬาและสาธารณสุข 

 
 

40 

 
 

1,892,040 

 
 

41 

 
 

2,143,740 

 
 

45 

 
 

2,433,240 

 
 

14 

 
 

1,795,000 

 
 

14 

 
 

1,795,000 

  

รวม 40 1,892,040 41 2,143,740 45 2,433,240 14 1,795,00 14 1,795,00 154 10,059,020 
ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสง่แวดล้อม 
4.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

6 

 
 

320,000 

 
 

6 

 
 

210,000 

 
 

9 

 
 

500,000 

 
 

9 

 
 

500,000 

 
 

9 

 
 

500,000 

  

รวม 6 320,000 6 210,000 9 500,000 9 500,000 9 500,000 39 2,030,000 
ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาดา้นการ
บริหารจัดการทั่วไป  
5.1 ด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริม
การมีส่วนร่มในการพัฒนา 

 
 

6 

 
 

463,000 

 
 

4 

 
 

225,000 

 
 

13 

 
 

1,410,000 

 
 

12 

 
 

1,490,000 

 
 

12 

 
 

1,490,000 

  

รวม 6 463,000 4 225,000 13 1,260,000 12 1,160,000 12 1,160,000 47 4,268,000 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2.  บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่      บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ 

ยทุธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยทุธศาสตรท์ี่  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

(โครงการทีเ่กินศกัยภาพ) 

 
     4 

 
16,130,000 

 
14 

 
40,663,500 

 
14 

 
40,663,500 

 
14 

 
40,663,500 

 
14 

 
40,663,500 

 
60 

 
178,784,000 

รวม 4 16,130,000 14 40,663,500 14 40,663,500 14 40,663,500 14 40,663,500 60 178,784,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
บล๊อคลอดเหลีย่ม 
(หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก) 

เพื่อระบายน้ําไม่ให้ท่วมขังใน
พื้นที่ และเพื่อปูองกันถนน
ไม่ให้พังในฤดูน้ําหลาก ให้
ความสะดวกในการคมนาคม 

บล๊อคลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

880,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- น้ําไม่ท่วมในพ้ืนท่ี / 
การสญัจรสะดวก
ขึ้นใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1บ้าน
โคกเพร็ก 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่
1 บ้านโคกเพร็ก 

      - 450,000 
 

 

450,000    การสัญจรสะดวก
ขึ้น  ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่  1 
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรของชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
1 บ้านโคกเพร็ก 

      - - 450,000 - -  การสัญจรสะดวก
ขึ้น  ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยี หมู่ที่ 1
บ้านโคกเพร็ก  

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้
เทคโนโลยี บ้าน
โคกเพร็ก  

      - 500,000        - - - มีแหล่งเรียนรู้
เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ีอย่าง
น้อย 1 แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มาศึกษาหา
ความรู้ที่อาคารนี ้

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

31 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น หมู่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
นอกฤดูฝน 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

- - - 450,000 - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

6 โครงการขุดลอก
คลองไสไ้ก่เส้นสระ
เปี่ยม หมู่ 1 

เพื่อให้มีน้ําไหลเข้า
สระประปาหมู่บ้าน  

ขุดลอกคลองไส้ไก่
เส้นสระเปี่ยม 

- - 450,000 450,000 - มีน้ําดิบเพื่อผลิต
น้ําประปาเพยีงพอ
ในหมู่ที่ 1 

มีน้ําประปาใช้
อย่างไม่ขาดแคลน
ในหมู่ที่ 1 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง ์

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที2่ บ้าน
แสง์ 

- 450,000 450,000 - -  การสัญจรสะดวก
ขึ้น    ใช้เวลาใน
การเดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น หมู่ที่ 2 บ้าน
แสง ์

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ําและกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
คลองลําสะโตน 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง ์

640,000 - - 450,000 - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด 
หมู่ที่  2 บ้านแสง ์

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
2 บ้านแสง ์

- - - 450,00 -  การสัญจร
สะดวกขึ้น    ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

10 โครงการขุดลอก
คลองจับแชะหมู่ที่ 
2 บ้านแสง ์

เพื่อแก้ปัญหาคลองตื้น
เขินเก็บน้ําได้น้อย 

ขุดลอกคลองจับ
แชะหมู่ที่ 2 บ้าน

แสง ์

- - -  450,000 มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการน้ํา
อุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

11 รางระบายน้าํรอบ/
ใน หมู่บ้าน หมูที่ 2 

ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

รางระบายน้าํ
รอบ/ใน หมู่บ้าน 
หมูท่ 2 

- - - - 450,000 ไม่มีน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
ดําเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ําขังภูมิทัศน์
ในหมู่บ้านสะอาดและ
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ลําเลียง
การเกษตร หมู่ที่ 3 
บ้านเจียงดํา 

ทําทํานบเพื่อความ
สะดวกของประชาชนใน
การสญัจร ในเส้นทาง
ทํานบไปบ้านเจยีงดํา 

ถนนลูกรัง 1 
เส้น 

450,000 450,000 - - -  การสัญจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น หมูที่ 3 
บ้านเจียงดํา 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บไว้ใช้ในฤดู
แล้ง  

ก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 
3 บ้านจียงดํา 

- - 450,000 - - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
เจียงดํา 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่
3 บ้านเจียงดาํ 

- 500,000 450,000 - -  การสัญจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

15 โครงการรางระบาย
น้ําในซอย  หมู่บ้าน
เจียงดํา หมู่ที่ 3 

ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ราง/ร่อง ระบาย
น้ํา บ้านเจียงดํา 
หมู่ที่3 

- - - - 450,000 ไม่มีน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ดําเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ําขังภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้าน
สะอาดและดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

16 โครงการขยายเขต
เสียงตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ หมู่ 
3 บ้านเจียงดาํ 

เพื่อประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ของหมูบ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ 
หมู่ที่ 7 

- - - 250,000 - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้ยิน
เสียงประกาศ
หมู่บ้านชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการไฟฟูาส่อง
สว่างหมู่ที ่3 บ้าน
เจียงดํา 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในกลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างตามซอยใน
หมู่บ้านเจียงดํา 

- - - 250,000 - มีแสงสว่าง
เพียงพอในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
โคกแจง 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านโคกแจง 

- 450,000 450,000 - -  การสัญจร
สะดวกขึ้น    ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

19 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม (หมู่ที่ 4 
บ้านโคกแจง) 

เพื่อระบายน้ําไม่ให้ท่วม
ขังในพื้นที่ และเพื่อ
ปูองกันถนนไม่ให้พังใน
ฤดูน้ําหลาก ให้ความ
สะดวกในการคมนาคม 

ลอดเหลี่ยม หมู่
ที่ 4 บ้านโคก

แจง 

349,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- น้ําไม่ท่วมใน
พื้นที่ / การ
สัญจรสะดวกขึ้น
ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ลําเลียง
การเกษตร หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
4 บ้านโคกแจง 

- - 
 

- 450,000 - การสญัจรสะดวก
ขึ้นใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น หมูที่ 4บ้านโคก
แจง 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ําและกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 
บ้านโคกแจง 

- - 450,000 - - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

22 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 
บ้านโคกแจง 

เพื่อให้น้ําประปา
ครอบคลมุทั่วทุก
หลังคาเรือน 

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่4 
บ้านโคกแจง 

- - - 250,000 - ร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนมี
น้ําประปาใช้ 

ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกหลังคา
เรือน 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

23 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสองข้างพร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา เส้นหน้า
โรงเรียน หมู่ท ี5  

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านโคกทหาร 

- - 450,000   การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

บ้านมะกอกจะมีย้ํา
ใช้เพื่อการอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลําเลียงการเกษตร หมู่
ที่ 5 บ้านโคกทหาร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
5 บ้านโคกทหาร 

- 450,000 -- 450,000 - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        

1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ       

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น หมูที่ 5 บ้าน
โคกทหาร 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ําและกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 
บ้านโคกทหาร 

450,00
0 

- - 450,000 - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการน้ํา
อุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

26 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ หมู่ 5 
บ้านโคกทหาร 

เพื่อประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารของหมูบ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ หมู่
ที่ 5 

- - 250,000  - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนได้
ยินเสียง
ประกาศ
หมู่บ้านชัดเจน 

ประชาชนทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการ
ประชาสมัพันธ์ของ
หมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

27 โครงการติดกระจกมอง
ถนนตามแยกในหมู่ที่ 
5 บ้านโคกทหาร 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในหมูบ่้าน 

ติดกระจกมองถนน
ตามแยกในหมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

- - - 15,000 - การเกิด
อุบัติเหตุใน
หมู่บ้านน้อยลง 

ชาวบ้านได้รับความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

28 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเช่ือมต่อบ้าน
มะกอก-คลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลูกรังเชื่อมต่อ
บ้านมะกอก-คลอง
แผง 

- 450,000 - - -- การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 โครงการไฟฟูาส่อง
สว่างระบบโซล่าเซลส์ 
รอบหมูบ้านหมู่ที ่6 
บ้านมะกอก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในกลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน
มะกอก 

- - 450,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

30 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น หมู่ที่ 6 บ้าน
มะกอก 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ฤดู
หน้าแล้ง 

ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 
6 บ้านมะกอก 

450,000 - - 450,000 - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่าปี
ที่ผ่านมา 

บ้านมะกอกจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

31 โครงการรางระบาย
น้ําในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ราง/ร่อง ระบาย
น้ํา บ้านมะกอก 
หมู่ที่ 6 

- - - 450,000 - ไม่มีน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ดําเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ําขังภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้าน
สะอาดและดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมะกอก หมู่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
6 บ้านมะกอก 

- 500,000 450,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านโคกสะอาด       

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

 230,000 500,000 - - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

34 โครงการถนนลูกรัง
ลําเลียงการเกษตร หมู่ที่  
7 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
7 บ้านโคก
สะอาด 

- - 450,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

35 โครงการางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านโคกสะอาด 

ระบายน้ําไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ท่อ/ร่องระบาย
น้ํา บ้านโคก
เพร็ก หมู่ที่ 1 

- 450,000 - -  ไม่มีน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ดําเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ําขังภูมิทัศน์
ในหมู่บ้านสะอาดและ
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

36 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ หมู่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

เพื่อประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู
บ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ 
หมู่ที่ 7 

230,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้ยิน
เสียงประกาศ
หมู่บ้านชัดเจน 

ประชาชนทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการ
ประชาสมัพันธ์ของ
หมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคมกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที ่7 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้านชุมชน 

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 
บ้านโคกสะอาด 

- - - 450,000 - ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนได้ร่วม
กิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคมเป็น
ที่รวมชาวบ้านร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

38 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตรอบสระน้าํ หมู่
ที่  7 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบสระ
น้ํา หมู่ที่  7 บ้าน
โคกสะอาด 

- - - - 450,000 การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

480,000 450,000 - 450,000 - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ลําเลียงการเกษตร หมู่ที่  
8 บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
8 บ้านน้อยพัฒนา 

- 450,000 - - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 

จะไดร้บั 

หนว่ยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
บ้านน้อยพัฒนา หมู่
ที่ 8 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของคนใน
หมู่บ้านชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่
8 บ้านน้อยพัฒนา 

- - 450,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนได้ร่วม
กิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม
เป็นที่รวมชาวบ้าน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

42 โครงการเรียงหิน
สระประปา หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา  

เพื่อกันสระพังช่วยให้น้ํา
ไม่ขุ่น 

เรียงหินสระ
ประปา หมู่ท่ี 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

- - - 450,000 - น้ําสระประปาจะ
ใสขึ้นกว่าเดิม 

น้ําประปาบ้านน้อย
จะไม่ขุ่นชาวบ้าน
จะมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 
อบต.      

ทัพเสด็จ 

43 โครงการรางระบาย
น้ํา หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน้าํ 
บ้านน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 8 

- - - - 450,000 ไม่มีน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ดําเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ําขังภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้าน
สะอาดและดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.      

ทัพเสด็จ 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่  8 
บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
8 บ้านน้อยพัฒนา 

- - 450,000- - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต.      

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างโรง
สูบพร้อมระบบสูบน้ํา
เข้าสระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร 

เพื่อแก้ปัญหาน้ําไม่
พอในการผลิต
น้ําประปา 

สูบน้ําเข้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่
ไทร 

- - 450,000 - - มีน้ําเพื่อทําประปา
มากกว่าปีท่ีผ่านมา 

บ้านร่มไทรมี
น้ําประปาพอใช้
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 9 บ้านรม่ไทร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

450,000 450,000 - 450,000- - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง หมู่ที่  9 บ้านรม่
ไทร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
9 บ้านร่มไทร 

- - 450,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

48 โครงการลอกคลอง
ยุทธศาสตร์พื้นท่ี หมู่ 
9 

แก้ปัญหาคลองตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองส่ง
น้ําทางการ
เกษตร หมู่ 9 

- - - 450,000 - มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

49 โครงการขุดสระน้ํา
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

ใช้เก็บน้ําไว้เพื่อการ
อุปโภค 

ขุดสระสาธารณะ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 

- - - - 450,000 มีแหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภคใหญ่
เดิมอย่างน้อย 1 
แห่ง 

ในเขตหมูบ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองแผลง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านคลอง
แผลง 

450,000 450,000 450,000 - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

51 โครงการไฟฟูาส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง
แผง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในกลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างตามซอยใน
หมู่บ้านคลอง
แผลงหมู่ที่ 10 

- - - 450,000 - มีแสงสว่าง
เพียงพอในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

52 โครงการขุดลอก
ขยายคลอง
ยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

เพื่อแก้ปัญหาคลองตื้น
เขินเก็บน้ําได้น้อย 

ขุดลอกคลองจับ
แชะหมู่ที 10 

บ้านคลองแผลง          

- - - - 450,000 มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมู่บ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้  
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ หมู่
ที่ 10 บ้านคลอง
แผลง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 
10 บ้านคลอง
แผลง 

- - - 450,000 - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

54 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ําล้น (ยกระดับ
ให้สูงข้ึน) บ้านคลอง
น้ําใส หมู่ 11 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ําให้ช้าลงและ
กักเก็บนํ้าไว้ใช้ฤดู
หน้าแล้ง 

ฝายน้ําชะลอนํ้า
บ้านคลองน้ําใส
หมู่ที่ 11 

- - 450,000        - - มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ในเขตหมู่บ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

55 โครงการขุดลอก
คลองบ้านคลองน้ําใน 
หมู่ที่ 11 

แก้ปัญหาคลองตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองบ้าน
คลองน้ําใสหมู่ 
11 

- - 450,000 - - มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตร
มากกว่าปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะไม่
ขาดแคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

56 โครงการขยายเขต
เสียงตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ําใส 

เพื่อประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารของหมูบ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตามสายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ 
หมู่ที่ 7 

79,400 - - 230,000 - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้ยิน
เสียงประกาศ
หมู่บ้านชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 บ้านคลองน้ําใส 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านคลอง
น้ําใส 

450,000 500,000 - 450,000 - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

58 โครงการลานตากข้าว
พืชผลการเกษตร หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ําใส 

เพื่อให้ชาวบ้านคลอง
นําใสมีที่ตากพืชผลใน
ฤดูเก็บเกี่ยว 

ลานตากพืชผล
การเกษตร หมู่ที่ 
11 บ้านคลอง
น้ําใส 

- 450,000 - - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

59 โครงการรางระบายน้ํา 
หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ํา
ใส 

ระบายน้ําไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

รางระบายน้าํ 
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ําใส 

- - - 450,000  ไม่มีน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ดําเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ําขังภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้าน
สะอาดและดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 บ้านทัพเสร ี

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสร ี

450,000 450,000 450,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

61 โครงการเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสร ี

เพื่อประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู
บ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สายวิทยุ
ประชาสมัพันธ์ หมู่
ที 12 บ้านทัพเสร ี

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้ยิน
เสียงประกาศ
หมู่บ้านชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

62 โครงการก่อสร้างถนน
ลําเลียงการเกษตร หมู่
ที่ 12 บ้านทัพเสร ี

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
12 บ้านทัพเสร ี

- - - 450,000 - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

63 โครงการไฟฟูาส่องสว่าง 
หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสร ี

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่าง หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสร ี

- - - - 450,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

64  โครงการรั้วรอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสร ี

สร้างขอบเขตให้
เป็นระเบียบและดู
สวยงาม 

รั้วกั้นรอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสร ี

- - - - 450,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนได้ร่วม
กิจกรรมต่างของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม
เป็นที่รวมชาวบ้าน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา  และแหลง่น้าํ    

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทัพ
เสร ี

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนลําเลยีง
การเกษตร หมู่ที่  
12 บ้านทัพเสร ี

- - 450,000  - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

66 โครงการสร้างปูายคัต
เอาทข์นาดใหญ่ อบต.
ทัพเสด็จ 

สําหรับประดับพระ
บรมฉายาลักษณ์ 
หรือปูายประสมัพันธ์
ขนาดใหญ ่

ปูายคัตเอาท์
ขนาดใหญ่  ตรง
สี่แยกโคกเพร็ก 

- 60,000 - - - มีที่ปิดประกาศที่
ได้ขนาด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 ที ่

สี่แยกโคกเพร็กเป็น
ที่ท่ีเกือบทุกหมู่ต้อง
ผ่านการประกาศจะ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

67 โครงการสร้างรางระบาย
น้ํารอบสํานักงาน อบต.
ทัพเสด็จ 

เพื่อระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขังรอบ
สํานักงาน 

รางระบายน้าํ
รอบสํานักงาน 
อบต.ทัพเสด็จ 

- 500,000 - - - ไม่มีน้ําท่วมขังใน
อบต. 

ภูมิทัศอบต.ดีขึ้นเป็น
ที่พอใจแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

68 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้มีความ
พร้อมสําหรับเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลทัพ
เสด็จ 

- - 500,000 - - รองรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนได้
ไม่น้อยกว่า 30 
คน 

เด็กเล็กจะมสีถานท่ี
เล่นท่ีเรยีนรู้ทําให้มี
พัฒนาการที่ดีตาม
วัย 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ   และแหลง่น้าํ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการ 
อบต.ทัพเสด็จ 

เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังให้แก่ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานให้กับ
ท้องถิ่น 

บ้านพักข้าราชการ 
อบต.ทัพเสด็จ 

- - 1,200,000 1,200,000
- 

- มีข้าราชการเข้าพัก
บ้านพัก 100 
เปอร์เซ็นต ์

ข้าราชการมีขวัญ
และกําใจในการ
ทํางานท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

  50,0000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง ์

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

  450,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านโคกแจง 

  450,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ   และแหลง่น้าํ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ทหาร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

-  - - 500,000
- 

การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

-  500,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

-  500,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 คลองแผลง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
คลองแผลง 

-  500,000 - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ   และแหลง่น้าํ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 คลองน้ําใส 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 
คลองน้ําใส 

-  - - 500,000
- 

การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสร ี

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ชองชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสร ี

-  500,000- - - การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

79 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานและพื้นที่
หน้าสํานักงาน อบต. 

ปรับปรุงให้มีความ
พร้อมบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สํานักงาน อบต. 

250,000 250,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศน์รอบ
สํานักงานสะอาด
และสวยขึ้น 

เป็นที่ประทับใจแก่
ผู้มาตดิต่อราชการ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

80 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยี บ้านโคก
เพร็ก หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงให้มีความ
พร้อมบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สํานักงานอบต. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70 ผู้มาใช้
บริการจะมีความ
พอใจ 

เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ    

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

81 โครงการสวนหย่อม 
อบต.ทัพเสด็จ 

เพื่อนเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวบ้านในพื้นที่ 

สวนหย่อมในเขต
พื้นที่ อบต.ทัพ
เสด็จ 

- 200,000 200,000 - - ร้อยละ 70ของผู้
มาใช้บริการมีความ
พึงพอใจ 

ประชานได้ผ่อน
คลายเมื่อมาเที่ยว
ชมสวนหย่อม 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

82 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์
เรียนรูเ้ทคโนโลยี หมู่ 
1 บ้านโคกเพร็ก 

กั้นรั้วให้เป็นสดัส่วน
ดูแลง่าย สวยงามและ
ปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีหมู่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

- - 150,000 - - ร้อยละ 70 ผู้มาใช้
บริการจะมีความ
พอใจ 

เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

83 ต่อเติมปรับปรุง
อาคารสํานักงาน 
อบต. 

เพื่อรองรับการบริการ
แก่ผู้มาตดิต่อราชการ 

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต. 

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 70ของผู้
มาใช้บริการมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกเมื่อมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

 84 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณข้างสํานักงาน 
อบต.  

เพื่อรองรับการบริการ
แก่ผู้มาตดิต่อราชการ 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณข้า
สํานักงาน 

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 70 ผู้มาใช้
บริการจะมีความ
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกเมื่อมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนนการคมนาคมขนสง่ อาคาร ระบบไฟฟาู ประปา และแหลง่น้าํ   และแหลง่น้าํ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

85 โครงการค่าซ่อมแซม
ถนนภายในตําบลทัพ
เสด็จ หมู่ 1 ถึง หมู่ 
12 

เพื่อปรับปรุงถนน
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนใน
ตําบลทัพเสด็จ
เพื่อแก้ปัญหา
เร่งด่วน 

- 500,000- 500,000 500,000 500,000 การสญัจรสะดวก
ขึ้น ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

86 โครงการต่อเติมอาคาร 
อปพร.ตําบลทัพเสดจ็ 

เพื่อรองรับการ
บริการแกผู่้มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อป
พร. อบต. 

- - 200,000 200,000  ร้อยละ 70ของผู้
มาใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
เมื่อมาตดิต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

87 โครงการซ่อมไฟฟูา
ภายในตําบลทัพเสด็จ 

เพื่อปรับปรุงถนน
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน   450,000 450,000 450,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

 

รวม 

โครงการ 15 23 41 31 15    

งบประมาณ 6,288,400 9,860,000 18,300,000 13,395,000 6,950,000 

 



 
 

52 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.1 งานสวสัดกิารสงัคม และสง่เสรมิอาชพี           

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ60 ของผู้เข้า
รับการอบรมนําไปหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

ชาวบ้านพออยู่
พอกินมีความสุข
ตามอัตภาพ 

สํานักปลดั 

2 โครงการวันคน
พิการสากล 

เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่ผู้พิการใน
พื้นที ่

จัดงานโครงการวัน
คนพิการสากล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีขวัญ
กําลังใจและทัศนคติดี
ขึ้น 

ผู้พิการมี
ความสุขอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
เท่าเทียม 

สํานักปลดั 

3 โครงการวันผู้สูงอาย ุ เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่ผู้สูงอายุใน
พื้นที ่

จัดงานโครงการวัน
ผู้สูงอาย ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีขวัญ
กําลังใจและทัศนคติดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีและมี
ความสุข 

สํานักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ยกระดับรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาส 

จัดโครงการส่งเสรมิ
อาชีพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรูส้ามารถนําไป
ประกอบอาชีพได ้

ความเป็นอยู่ของ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.1 งานสวสัดกิารสงัคม และสง่เสรมิอาชพี          

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างบ้าน
เทิดไท้ฯ 

เพื่อสร้างบ้านให้แก่ผู้
อยากไร้ในพื้นที่ท่ี
ได้รับการคัดเลือก 

ก่อสร้างบ้านเทิดไท้
ฯ แก่ผู้ยากไร้ ปีละ 
1 หลัง 

100,000 - - - - ผู้พิการยากไร้ที่
ได้รับบา้นจะมคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ยากไร้ที่ได้รับ
บ้านจะมีความสุข
และรักสถาบัน 

สํานักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสร้างความรู้ด้าน
อาชีพให้แก่เยาวชน 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ65 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได ้

ในอนาคตเด็กและ
เยาวชนจะมีอาชีพ
ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ยกระดับรายได้
ให้กับประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชน
,เด็ก,เยาวชนใน
พื้นที ่

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ65 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได ้

ในอนาคตเด็กและ
ประชาชนจะมี
อาชีพทางเลือก
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

8 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระค่าครองชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท้ัง 12 
หมู่บ้าน 

6,584,400 6,590,000 6,590,000 6,590,000 6,590,000 ร้อยละ95ของ
ผู้สูงอายุจะไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุจะมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นและมี
ความสุข 

สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.1 งานสวสัดกิารสงัคม และสง่เสรมิอาชพี          

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์  

เพื่อช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระค่าครอง
ชีพแก่ผู้ปุวยเอดส ์

ตามจํานวนผู้ปุวยใน
แต่ละป ี

210,000 226,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 95ของ
ผู้ปุวยจะไดร้ับ
เบี้ย 

ผู้สูงอายุจะมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นและมี
ความสุข 

สํานักปลดั 

10 โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระค่าครอง
ชีพแก่ผู้ปุวยเอดส ์

ตามจํานวนผู้พิการ
ในแต่ละป ี

3,120,000 3,120000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ร้อยละ 95ของ
ผู้พิการจะไดร้ับ
เบี้ย 

ผู้พิการจะมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นและมี
ความสุข 

สํานักปลดั 

11 โครงการเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่วยัผูสู้งอาย ุ

ให้ความรู้แก่ผู้ใกล้
วัยสูงอายุเรื่อง
สุขอนามัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

      - - 50,000          50,000          50,000          ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ด้านสุขอนามยั 

ผู้สูงอายุจะมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นถูก
สุขลักษณะและมี
ความสุข 

สํานักปลดั 

12 โครงการส่งเริมอาชีพ
ด้านเกษตร (เช่นเลี้ยงไก่ 
,เลี้ยงปลา,เลี้ยงกบ,เลี้ยง
โค,เลีย้งแพะ,ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ฯลฯ ) 

ส่งเสริมอาชีพให้
ชาวบ้านมีรายได้
เสรมิ 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
นําไปประกอบ
อาชีพเสริมได ้

ชาวบ้านมีอาชีพ
เสรมิคุณภาพชีวิต
และรายได้จะ
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.1 งานสวสัดกิารสงัคม และสง่เสรมิอาชพี         

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 
 

โครงการส่งเริมอาชีพ
ด้านการอื่น (เช่น สาน
เปล,ทําสบู่,น้ํายาล้างจาน
,สานสุม่,สานแห ฯลฯ) 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้ชาวบ้านมี
รายได้เสริม 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้นําไป
ประกอบอาชีพ
เสรมิได ้

ชาวบ้านมีอาชีพ
เสรมิคุณภาพ
ชีวิตและรายได้
จะเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

 
 รวมจาํนวน 

โครงการ 12 11 12 12 12    

งบประมาณ 11,094,400 10,812,600 11,353,000 11,353,000 11,353,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม  ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก
เข้าค่ายยุวชน 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาแก่เด็ก
เยาวชน 

รร.โคกเพร็ก จัด
โครงการกิจกรรม
เข้าค่ายยุวชน 

15,000 15,000 15,000   ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนมีพัฒนาการ
ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

2 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการโรงเรยีนดีศรี
ตําบล 

พัฒนา รร.ให้เป็น รร.
คุณภาพมีความพร้อม
และเข้มฉข็งทาง
วิชาการ 

สนับสุนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคก
เพร็ก 

50,000 10,000 60,000   ปีละ 1 ครั้ง ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าเดิม หรือ
เท่ากับหรือมากกว่า
ค่าเฉลี่ย สพฐ 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

3 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนกลุ่มต้านยาเสพ
ติด 

ส่งเสริมเด็กเยาวชนให้
เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

รร.โคกเพร็ก จัด
โครงการแข่งขัน
กีฬา 

15,000 60,000 15,000   ปีละ 1 ครั้ง เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

4 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการยุวชนเข้าคา่ย
คุณธรรมน้อมนําวันแม ่

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
เยาวชน 

รร.โคกเพร็ก จัด
โครงการกิจกรรม
ยุวชนเข้าค่าย
คุณธรรม 

25,000 25,000 15,000   ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนมีจติใจดีงาม
และจะเป็นคนดีของ
สังคมต่อไป 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม  ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกผังให้เยาวชนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
น้อมนําไปปฏิบตั ิ

รร.โคกเพร็ก 
จัดทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 10,000 15,000   ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนมีความรู้
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

6 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน 

ส่งเริมเด็กเยาวชนให้
เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

รร.โคกเพร็ก 
โครงการทูบีนัม
เบอร์วัน 

15,000 10,000 15,000   ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนจะห่างไกล
จากพิษภัยยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

7 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีน
ที่บ้านอยู่ห่างไกลจาก
โรงเรียนไดม้าโรงเรียน
สะดวกขึ้น 

รร.โคกเพร็ก 
โครงการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

60,000 60,000 60,000   ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนท่ีบ้านอยู่
ไกลเดินทางมา
โรงเรียนไดส้ะดวก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

8 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสร้างแนวทาง
อาชีพให้กับเด็กเยาวชน
และในพื้นที ่

รร.โคกเพร็ก 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็กและ
เยาวชน 

25,000 25,000 25,000   ปีละ 1 ครั้ง ในอนาคตเด็กและ
เยาวชนจะมีอาชีพ
ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม  ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการแข่งขันกีฬายุวชน
ภายในโรงเรียน 

ส่งเริมเด็กเยาวชนให้
เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

รร.โคกเพร็ก จัด
โครงการแข่งขัน
กีฬายุวชนภายใน
โรงเรียน 

15,000 15,000 10,000 - - ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนมีความรูเ้ข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการพัฒนาโรงเรยีนดี
ศรีตําบล 

ส่งเริมเด็กเยาวชนให้
เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

สนับสนุนการ
พัฒนาโรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก 

50,000 10,000 50,000 - - ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนจะห่างไกลจาก
พิษภัยยาเสพติด 

กอง
การศึกษา  

11 อุดหนุน รร.โคกเพร็ก 
โครงการพัฒนาวงดุรยิางค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชน 

เพื่อให้มีเครื่อง
ดนตร/ีชุดของวง
ดุริยางค์เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

เครื่องดนตรี(วง
ดุริยางค์)มีจาํนวน
เพียงพอต่อการ
ฝึกซ้อมและใช้งาน 

  50,000   ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนท่ีบ้านอยูไ่กล
เดินทางมาโรงเรียนได้
สะดวกขึ้น 

กอง
การศึกษา  

12 อุดหนุน รร. โครงการสร้าง
สนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา 

เด็กปฐมวัยได้ออก
กําลังกาย ไดเ้ล่น
เครื่องเล่นท่ีมี
มาตรฐาน 

- - 200,000   ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีความสุข ได้รับการ
เพิ่มพลังทางสมอง มี
พัฒนาการตามวัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                                    
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา  ศลิปวฒันธรรม  ประเพณทีอ้งถิน่  และกจิกรรมทางศาสนา          

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุน รร.โคก
เพร็ก โครงการ
แข่งขันกีฬายุวชน
ภายในโรงเรียน 

ส่งเริมเด็กเยาวชนให้
เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลยาเสพติด 

รร.โคกเพร็ก จัด
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนภายในโรงเรียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

14 อุดหนุน รร.เพยีง
หลวง 17 โครงการ
แข่งขันกีฬายุวชน
ภายใน รร. 

ส่งเสริมยุวชนให้เล่น
กีฬาเพื่อพัฒนาท้ัง
ร่างกายและฝึกให้มี
น้ําใจนักกีฬา 

รร.เพียงหลวง 17 
จัดกิจกรรม โครงการ
แข่งขันกีฬายุวชน
ภายใน รร. 

10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

15 อุดหนุน รร.เพยีง
หลวง 17 โครงการ
จัดซื้อ ICT เพื่อการ
เรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน รร.เพียง
หลวง 

รร.เพียงหลวง จัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐานเพื่อ
การพัฒนาเด็กต่อไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

16 อุดหนุน รร.เพยีง
หลวง 17 เขา้ค่าย
ยุวชน 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาแก่เด็ก
เยาวชน 

รร.เพียงหลวง 17 
จัดโครงการกิจกรรม
เข้าค่ายยุวชน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา  ศลิปวฒันธรรม  ประเพณทีอ้งถิน่  และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุน รร.เพยีงหลวง
17 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกผังให้เยาวชนได้
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน้อมนําไป
ปฏิบัต ิ

รร.เพียงหลวง 17
จัดทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

18 อุดหนุน รร.เพยีงหลวง 
17 โครงการทัศน
ศึกษานอกแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มี
ประสบการณ์แปลกใหม่
นอกสถานศึกษา 

รร.เพียงหลวง17 จัด
โครงการทัศนศึกษา
นอกแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

20,000 15,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

19 อุดหนุน รร.เพยีงหลวง 
17 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ให้
นักเรียนรูเ้ท่าทันโทษ
ของยาเสพติด 

รร.เพียงหลวง17 จัด
โครงการโรงเรยีนสี
ขาว 

20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

20 อุดหนุน รร.เพยีงหลวง 
17 โครงการผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การปลูกผักปลอด
สารพิษไว้กินเอง 

 รร.เพียงหลวง17 จดั
โครงการผักปลอด
สารพิษ 

15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา  ศลิปวฒันธรรม  ประเพณทีอ้งถิน่  และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 อุดหนุน รร.เพยีงหลวง 
17  โครงการทูบีนัม
เบอร์วัน 

ส่งเริมเด็กเยาวชนให้เด็ก
และเยาวชนได้ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

รร.เพียงหลวง 17
โครงการทูบีนัม
เบอร์วัน 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนจะห่างไกล
จากพิษภัยยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

22 อุดหนุน รร.เพยีงหลวง 
17 โครงการยุวชนเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กเยาวชน 

รร.เพียงหลวงจัด
โครงการกิจกรรม
ยุวชนเข้าค่าย
คุณธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

23 อุดหนุน รร.โคกแจง 
โครงการจดัซื้อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนบ้านโคก
แจง 

 

รร.โคกแจง จัดซื้อ
สื่อพัฒนาการเรียนรู้
ที่ได้มาตรฐานเพื่อ
การพัฒนาเด็กต่อไป 

10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

24 อุดหนุน รร.โคกแจง
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนภายในสถานศึกษา 

ส่งเสริมยุวชนให้เล่น
กีฬาเพื่อพัฒนาท้ัง
ร่างกายและฝึกให้มี
น้ําใจนักกีฬา 

รร.โคกแจง จัดทํา
กิจกรรมโครงการ
แข่งขันกีฬายุวชน
ภายในสถานศึกษา 

10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 อุดหนุน รร.โคกแจง 
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมยุวชน 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและคุณธรรม
อันดีแก่เด็กเยาวชน 

รร.โคกแจงจัด
กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ยุวชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

26 อุดหนุน รร.โคกแจง 
เข้าค่ายพักแรมยุวชน 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและคุณธรรม
อันดีแก่เด็กเยาวชน 

อุดหนุน รร.โคกแจง 
เข้าค่ายพักแรม
ยุวชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

27 อุดหนุน รร.โคกแจง
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกผังให้เยาวชนได้
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน้อมนําไป
ปฏิบัต ิ

รร.โคกแจงจัดทํา
กิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

28 อุดหนุน รร.โคกแจง 
โครงการทัศนศึกษา
นอกแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มี
ประสบการณ์แปลกใหม่
นอกสถานศึกษา 

รร.โคกแจง จัด
โครงการทัศนศึกษา
นอกแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา         

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 อุดหนุน รร.โคกแจง 
โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพยุวชน 

เพื่อสร้างแนวทาง
อาชีพให้กับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

รร.โคกแจง จัดทํา
โครงการกิจกรรม
โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพยุวชน 

- - 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

30 อุดหนุน รร.โคกแจง
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนกลุ่มโรงเรียนทัพ
เสด็จ 

ส่งเสริมยุวชนให้เล่น
กีฬาเพื่อพัฒนาท้ัง
ร่างกายและฝึกให้มี
น้ําใจนักกีฬา 

รร.โคกแจง จัดทํา
กิจกรรมโครงการ
แข่งขันกีฬายุวชน
กลุ่มโรงเรียน 

- - 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

31 อุดหนุน รร.โคกทหาร 
เข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรมยุวชนเฉลิม
พระเกียรต ิ

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและ
คุณธรรมอันดีแก่เด็ก
เยาวชน 

รร.โคกทหาร จัด 
เข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

32 อุดหนุน รร.โคกทหาร 
อยู่ค่ายยุวชน 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาแก่เด็ก
เยาวชน 

รร.โคกทหาร จัด
โครงการกิจกรรม
อยู่ค่ายยุวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกีษา ศลิปะวฒันธรร ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 อุดหนุน รร.โคกทหาร
โครงการส่งเริมกีฬาและ
แข่งขันกีฬายุวชน 

ส่งเสริมยุวชนให้เล่นกีฬา
เพื่อพัฒนาทั้งร่างกาย
และฝึกใหม้ีน้ําใจนักกีฬา 

รร.โคกทหารจดั
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชน 

15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

34 อุดหนุน รร.โคกทหาร
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกผังให้เยาวชนได้
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน้อมนําไป
ปฏิบัต ิ

รร.โคกทหารจดัทํา
กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

25,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

35 อุดหนุน รร.โคกทหาร
โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ความเป็นไทย และภูมิ
ปัญาท้องถิ่น         

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ความเป็นไทยให้กัน
นักเรียน 

รร.โคกทหารทํากิจกรรม
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ไทยและความเป็นไทย 

25,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีความรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และความเป็นไทย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

36 อุดหนุน รร.มะกอก
โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านกีฬา 

ส่งเสริมให้เยาวชนได้
พัฒนาทักษะด้านกีฬา 

อุดหนุน รร.มะกอกจัด
โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านกีฬา 

15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 อุดหนุน รร.มะกอก
ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตอาสา 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและคุณธรรม
อันดีแก่เด็กเยาวชน 

รร.มะกอกจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 

15,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

38 อุดหนุน รร.มะกอก
เข้าค่ายยุวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่งเริมเด็กเยาวชนให้ได้
เล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด 

รร.มะกอกจัดโครงการเข้า
ค่ายยุวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

39 อุดหนุน รร.มะกอก
โครงการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่
บ้านอยู่ห่างไกลจาก
โรงเรียนไดม้าโรงเรียน
สะดวกขึ้น 

รร.มะกอก จัด โครงการรถ
รับ-ส่งนักเรียน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

40 อุดหนุน รร.มะกอก
โครงการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ 

เพื่อสร้างแนวทางอาชีพ
ให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

รร.มะกอก จัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ
แก่เด็กเยาวชน 

15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ีทั้ง
ร่างกายและด้านจติใจ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

41 อุดหนุน รร.มะกอก
โครงการกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรตสิถาบันชาต ิ

เพื่อปลูกฝักให้เด็กมี
ความรักสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

รร.มะกอกจัดทําโครงการ
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
สถาบันชาต ิ

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีความรัก
สถาบันชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษตัริย ์

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

42 อุดหนุน รร.มะกอก
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
นักเรียนเชิดชสูถาบัน 
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โรงเรียน/ชุมชนบ้านมะกอก - - 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีความรัก
สถาบันชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษตัริย ์

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

43 อุดหนุน รร.มะกอก 
โครงการทักษะฝึก
อาชีพหารายได้
ระหว่างเรยีน 

ส่งเสริมทักษะทางอาชีพ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ แบ่งเบาภาระ
ครอบครัว 

นักเรียน รร.บ้านมะกอก  - - 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนได้ความรู้
ด้านอาชีพและมี
อาชีพทางเลือกใหม่
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

44 อุดหนุน รร.มะกอก
โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

เพื่อสร้างแนวทางอาชีพ
ให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

รร.มะกอก จัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา         

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

45 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนแก่
โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรยีน 

เสรมิสร้างโภชนาการ
เพื่อพัฒนาเด็กตามวยั 

อุดหนุน 20 
บาท/คน จํานวน 
200วันท้ัง 5 
โรงเรียน 

3,508,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

46 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง 

เสรมิสร้างโภชนาการ
เพื่อพัฒนาเด็กตามวยั 

อุดหนุน 20 
บาท/คน จํานวน 
280วัน 

845,600 868,000 868000 868,000 868,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

47 อุดหนุนค่าอาหารเสริม
(นมโรงเรยีน) ทั้ง 5 
โรงเรียน 

เสรมิสร้างโภชนาการ
เพื่อพัฒนาเด็กตามวยั 

อุดหนุน 7.37 
บาท/คน 
จํานวน× 260
วัน 

1,681,040 1,686,259 1,687,000 1,687,000 1,687,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

48 อุดหนุนค่าอาหารเสริม
(นมโรงเรยีน)เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 
แห่ง 

เสรมิสร้างโภชนาการ
เพื่อพัฒนาเด็กตามวยั 

อุดหนุน 7.37 
บาท/คน 
จํานวน× 280
วัน 

311,610 319,858 320,000 320,000 320,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา         

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

49 อุดหนุนค่าวัสดุ
การศึกษารายหัว
เด็ก 3-5 ปีเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 
แห่ง 

เสรมิสร้างพัฒนาการ
เด็กเล็กตามวัย 

ปี 61=1,700บาท 
×จํานวนเด็ก ปี 
62=1,130 บาท×
จํานวนเด็ก 

256,700 101,700 120,000 120,000 120,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

50 โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

30,000   30,000 30,000   30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

51 โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

สร้างสนามเด็กเล่น
เพื่อให้เด็กได้เล่นและ
มีพัฒนาการตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลทัพเสด็จ 

- - 250,000 250,000 250,000 อย่างน้อยปี
ละ 1 แห่ง 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ทั้งร่างกายและดา้น
จิตใจตามวยั 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

52 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อร่วมจัดกิจกรรม
วันเด็กประจําป ี

 ส่งเสรมิให้
ความสําคญักับเด็กซึง
เป็นอนาคตของชาติ 

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ของเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
มีความพอใจ 

เด็กได้รับทราบ
บทบาทหน้าท่ีของ
ตน 

กอง
การศึกษา /
สํานักปลดั 

 



 
 

69 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

53 อุดหนุนอําเภอโครงการ
งานรัฐพิธีและงานพิธี
สําคัญทางศาสนา 

สืบสานราช
ประเพณีนิยม 
และพิธีสําคญัของ
ชาติ 

อําเภอจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีสําคญั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสืบสานงานรัฐ
นิยม,ราชนิยมตามกาล
สมัย 

สํานักปลดัฯ 

54 อุดหนุนอําเภอโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงานกาชาด 

สืบงานงาน
ประเพณีของ
จังหวัด 

อําเภอจัดโครงการ
สืบสานเบื้องบูรพา
และงานกาชาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนงานประเพณ ี

สํานักปลดัฯ 

55 อุดหนุนจังหวัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

สืบงานงาน
ประเพณีของ
จังหวัด 

จังหวัดจัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาจิตใจ
ประชาชนให้มี
คุณธรรม 

สํานักปลดัฯ 

56 อุดหนุนปกครองจังหวัด
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดนงาน
เบื้องบูรพากาชาด 

สืบสานวัฒนธรรม
งานเบื้องบูรพา 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนงานประเพณี
ของจังหวัด 

สํานักปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา         

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

57 อุดหนุนจังหวัดสร้าง
อุทยานพุทธมณฑล
จังหวัดสระแก้ว 

ส่งเสริมสนับสนุน
พระพุทธศาสนา 

จังหวัดสร้างอุทยาน
พุทธมณฑลจังหวัด
สระแก้ว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง หน่วยราชการและ
ประชาชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

สํานักปลดัฯ 

58 อุดหนุน ศูนย์อาํนวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด (ศตส.จ.) จังหวัด
สระแก้ว 

เพื่อสนับสนุนต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

ศูนย์พลังแผ่นดิน 
จังหวัดสระแก้ว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง ปัญหายาเสพตดิจะ
ลดลง 

สํานักปลดัฯ 

59 อุดหนุน ศูนย์อาํนวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด (ศตส.อ.) อําเภอ
ตาพระยา 

เพื่อสนับสนุนต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

ศูนย์พลังแผ่นดิน 
จังหวัดสระแก้ว 

50,000 50,000 

 

50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ปัญหายาเสพตดิจะ
ลดลง 

สํานักปลดัฯ 

60 อุดหนุน อําเภอตาพระ
ยาโครงการรักษา
ความสงบในพ้ืนท่ี 
(กองร้อย อส.อ.ตา
พระยา)  

สนับสนุนการรักษา
ความสงบในพ้ืนท่ี 

อุดหนุน อําเภอตา
พระยาโครงการ
รักษาความสงบใน
พื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง พื้นที่มีความสงบ
เรียบร้อยไมเ่กิด
เหตุการณ์ความไม่
สงบปัญหารถหาย 

สํานักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

61 อุดหนุน อําเภอตาพระ
ยาโครงการรณรงค์
ความปลอดภัย 7 วัน
อันตราย (ปีใหม่) 

บริการอํานวยความ
สะดวกประชาชนช่วง
เทศกาลวันหยดุยาว 

พื้นที่ อบต.ทัพเสด็จ 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 สถิติการเกิด
อุบัติในพ้ืนท่ี
ลดลง 

อํานวยความสะดวก
แก่ผู้เดินทางลดความ
ลดความเสีย่งการเกิด
อุบัติเหต ุ

สํานักปลดัฯ 

62 อุดหนุน อําเภอตาพระ
ยาโครงการรณรงค์
ความปลอดภัย 7 วัน
อันตราย (สงกรานต์) 

บริการอํานวยความ
สะดวกประชาชนช่วง
เทศกาลวันหยดุยาว 

พื้นที่ อบต.ทัพเสด็จ 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 สถิติการเกิด
อุบัติในพ้ืนท่ี
ลดลง 

อํานวยความสะดวก
แก่ผู้เดินทางลดความ
ลดความเสีย่งการเกิด
อุบัติเหต ุ

สํานักปลดัฯ 

63 อุดหนุนเกษตรอําเภอ
ตามโครงการปุ๋ยพืชสด 

ส่งเสริมการทําเกษตร
แบบลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

พื้นที่ อบต.ทัพเสด็จ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ต้นทุนการซื้อ
ปุ๋ยของชาวบ้าน
จะลดลง 

ชาวบ้านรู้จักการทํา
ปุ๋ยพืชสดไถกลบตอซัง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

สํานักปลดัฯ 

64 อุดหนุนเกษตรอําเภอ
ตามโครงไถกลบตอซัง
ฟางข้าว 

ส่งเสริมการทําเกษตร
แบบลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

พื้นที่ อบต.ทัพเสด็จ 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ต้นทุนการซื้อ
ปุ๋ยของชาวบ้าน
จะลดลง 

ชาวบ้านรู้จักการทํา
ปุ๋ยพืชสดไถกลบตอซัง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

สํานักปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 โครงการงานรัฐพิธี,ราช
พิธี,และพิธีสําคญัทาง
ศาสนา 

ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

จัดงานรัฐพิธี,ราชพิธี
,และพิธีสําคัญทาง
ศาสนาตามกาลฯ 

100,000 100,000 100000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ตามหนังสือสั่ง
การ 

เพื่อสืบสานงานรัฐ
นิยม,ราชนิยมตามกาล
สมัย 

สํานักปลดัฯ 

66 อุดหนุนอําเภอโครงการ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
เพื่อนบ้านตาพระยา 

สืบงานงาน
ประเพณีของ
อําเภอ 

อําเภอโครงการ
สร้างความสัมพันธ์
อันดีเพื่อนบ้านตา
พระยา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนงาน
ประเพณ ี

สํานักปลดัฯ 

67 อุดหนุนเกษตรอําเภอตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน
ตําบลทัพเสด็จ 

เพื่อลดค่าครองชีพ
ในครัวเรือน และ
ปลอดภัยจาก
สารเคมีเกษตร 

พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ร้อยละ 70 
ของผู้ร่วม
โครงการปลูก
ผักกินเอง 

ชาวบ้านมีความสุข
สุขภาพแข็งแร็ง
ปลอดภัยจากสารเคมี
การเกษตร 

สํานักปลดัฯ 

68 อุดหนุนจังหวัดโครงการ
จัดทําปูายประสมัพันธ์
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปูายประสัมพันธ์
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 30,000 30,000         -         - ชาวบ้านเข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการส่งเสรมิ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลดัฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  1 เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัประกอบอาชีพ  และมสีภาพแวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ี 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ (เศรษฐกจิ คน สงัคม)  
2.2 ดา้นการศกึษา ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ และกจิกรรมทางศาสนา        

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

69 โครงการแห่หลวงพ่อองค์
ดํา 

สืบสานประเพณีท้องถิ๋น หมู่ที่ 1, 8 - 35,000 35,000 35,000 35,000 ชาวบ้านเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีอันดีของท้องถิ่น
จะคงอยู่ต่อไป 

สํานักปลัดฯ 

70 โครงการบูชาเจ้าพอ่
หนองซาด,ปูุย่าบา้น
,บายศรี บ้านนอัยพัฒนา 

สืบสานประเพณีท้องถิ๋น บ้านน้อยพัฒนา 20.000 20,000 20.000 20,000 20,000 ร้อยละ60ของ
ครัวเรือนเข้าร่วม
กิจกรรม 

เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีของคนในหมู่บ้าน 

สํานักปลัดฯ 

71 อุดหนุน ม.2,ม.3 
โครงการบวงสรวงพ่อ
หลวง ร.9 

เพื่อรําลีกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพ่อหลวง 
ร.9 และสืบสานประเพณี 
ของ ม.2 ,ม.3  

งานพิธีบวงสรวงพ่อ
หลวง ร.9  

20.000 20,000 20.000 20,000 20,000 ร้อยละ60ของ
ครัวเรือนเข้าร่วม
กิจกรรม 

เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีของคนในหมู่บ้าน 

สํานักปลัดฯ 

72 โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ร.10 
เนื่องในมหามงคลบรม
ราชาภิเษก 

ส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ร.10 เนื่องใน
มหามงคลบรม
ราชาภิเษก 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ตาม
หนังสือสั่งการ 

เพื่อสืบสานงานรัฐนิยม,
ราชนิยมตามกาลสมัย 
และเทิดทูนสถาบัน 

สํานักปลัดฯ 

 

รวมจาํนวน 

โครงการ 62 62 71 58 58  

งบประมาณ 8,704,350 8,275,217 9,344,400 8,794,400 8,794,400 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุน รพ.สต. บ้านโคก
เพร็กโครงการถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณ เข้า-ออก
ภายใน รพ.สต.โคกเพร็ก 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

คสล.ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 100 
เมตร 

30,000 
 

- 200,000 - - ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุขมูล

ฐานอย่างท่ัวถึง 

สํานักปลดัฯ 

2 อุดหนุน รพ.สต.บ้านแสง์  
โครงการถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กลานเอนกประสงค์ 
รพ.สต.บา้นแสง ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ลานคอนกรีต 
ขนาดยาว 
120 เมตร 
กว้าง 70 

เมตร 

- 45,000 
 

- - - ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการฐานอย่างท่ัวถึง 

สํานักปลดัฯ 

3 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคก
แจง โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กภายใน บรเิวณ 
รพ.สต.โคกแจง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที ่

ถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว 100 
เมตร 

- - 40,000 
 

- - ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการฐานอย่างท่ัวถึง 

 

สํานักปลดัฯ 

4 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ บําบัดและ
ฝึกอาชีพ 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันและ
ปูองกันปัญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน 

บําบัดเยาวชน
ผู้เสพหรือใช้
ยาเสพตดิ 

  50,000 50,000 50,000 สถิติการติดยา
เสพติดใน
เยาวชนลดลง 

ผู้ เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ด้านอาชีพติด

ตวั 

สํานักปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุน รพ.สต. บ้านแสง์ 
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ผู้ปุวยตดิเตียง   ผู้ปุวย
สูงอายุติดบ้าน 

ฟื้นฟูสมรรถภาพ      
ผู้ปุวยต้องการแพทย์
แผนไทย 

จัดหาชุด
ของขวัญเยี่ยม
บ้าน อุปกรณ์

ออกกําลังกายฝุา
มือข้อและแขน 

15,000 
งบ อบต. 

15,000 
งบ อบต. 

15,000 
งบ อบต. 

  ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนที่
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

6 อุดหนุน รพ.สต.บ้านโคก
แจง โครงการตรวจคัด
กรองความเสีย่งโรคความ
ดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

  ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนที่
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการฐานอยา่ง

ทั่วถึง 

 

สํานักปลดัฯ 

7 อุดหนุน รพ.สต. โคกแจง 
โครงการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ประจําปี 2561 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

  ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนที่
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 อุดหนุน รพ.สต.โคกแจง 
โครงการตรวจเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เรื้อรัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ   
ภาพในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของจํานวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ

บริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

9 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคก
แจง โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพเด็กนักเรียน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของจํานวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ

บริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

10 โครงการอุดหนุน รพ.สต. โคก
แจง โครงการค่ายปรับเปลีย่น
พฤติกรรม พิชิตอว้น พิชิตพุง 
ในเขตรับผิดชอบ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิ  ภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของจํานวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ

บริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

11 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคกแจง 
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

12,000 
งบ อบต 

12,000 
งบ อบต 

12,000 
งบ อบต 

 - ร้อยละของจาํนวน
ครัวเรือนที่ได้รับ

บริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 อุดหนุน รพ.สต. โคกแจง 
โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

13 อุดหนุน รพ.สต.โคกแจง 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

14 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคก
แจง โครงการบรหิาร
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพตําบลทัพเสด็จ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

  ร้อยละของ
จํานวน

ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

15 อุดหนุน รพ.สต. มะกอก 
โครงการสนับสนุนและพัฒนา
งานสาธารณสุขชุมชน  

อสม.ดําเนินการ
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในชุมชน 

หมู่บ้านมะกอก 
บ้านร่มไทร และ 
บ้านคลองแผง 

22,500 
งบ อบต. 

22,500 
งบ อบต. 

22,500 
งบ อบต. 

  ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 อุดหนุน รพ.สต.มะกอก 
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ตดิต่อ 

หมู่บ้านมะกอก 
บ้านร่มไทร และ 
บ้านคลองแผง 

67,200 
งบ อบต. 

67,200 
งบ อบต. 

67,200 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

17 อุดหนุน รพ.สต มะกอก 
โครงการคดักรองโรคเบา 
หวานและความดันโลหิตสูง 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นท่ีตําบลทัพเสด็จ 

หมู่บ้านมะกอก 
บ้านร่มไทร และ 
บ้านคลองแผง 

69,000 
งบ อบต. 

69,000 
งบ อบต. 

69,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

18 อุดหนุน รพ.สต. มะกอก 
โครงการตรวจคัดกรอง
ค้นหามะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกตาํบลทพั
เสด็จ  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

หญิงเจรญิพันธ์  
อายุ 30-60 ปี 

64,000 
งบ อบต. 

64,000 
งบ อบต. 

64,000 
งบ อบต. 

  ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

19 อุดหนุน รพ.สต.มะกอก 
โครงการควบคมุและ
ปูองกันโรคไข้ออกซิกา  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

หมู่บ้านมะกอก 
บ้านร่มไทร และ 
บ้านคลองแผง 

197,700 
งบ อบต. 

197,700 
งบ อบต. 

197,700 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

79 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 อุดหนุน รพ.สต มะกอก 
โครงการตรวจสารเคมีใน
เกษตรกรตําบลทัพเสดจ็ปี 
2561 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

หมู่บ้านมะกอก 
บ้านร่มไทร และ 
บ้านคลองแผง 

24,200 
งบ อบต. 

24,200 
งบ อบต. 

24,200 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

21 อุดหนุน รพ.สต. มะกอก 
โครงการเฝูาระวังโรคใน
ช่องปาก  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหมู่บา้น
มะกอก 
บ้านร่มไทร  

 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

22 อุดหนุน รพ.สต.มะกอก 
โครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่ม
ศักยภาพ อสม.ตําบลทัพ
เสด็จ  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

อสม.ต.ทัพเสด็จ 
จํานวน 144 

73,440 
งบ อบต. 

73,440 
งบ อบต. 

73,440 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

23 อุดหนุน รพ.สต มะกอก 
โครงการคดักรองโรคเบา 
หวานและความดันโลหิตสูง  

เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นท่ีตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

80 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 อุดหนุน รพ.สต. โคกเพร็ก 
โครงการตรวจคดักรอง
ความเสีย่งโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

25 

 

อุดหนุน รพ.สต.โคกเพร็ก 
โครงการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง 
เต้านม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

25,000 
งบ อบต. 

25,000 
งบ อบต. 

25,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

26 อุดหนุน รพ.สต.โคกเพร็ก 
โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อเพ่ิประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

27 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคก
เพร็ก โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ    

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพ
ในการบริการประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทัพเสดจ็ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพ

เสด็จ 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

81 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคกเพร็ก 
โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปวุยเร้ือรัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการบริการประชาชน
ในพื้นท่ีตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

29 โครงการเจ็ดวันอันตราย 
เทศการปีใหม ่

 เพื่อรณรงค์ปูองกัน
อันตรายจากการจราจร
และลดอุบัติเหต ุ

 สร้างความ
ปลอดภัยแก่ผู้
เดินทางและ
ประชาชนใน

พื้นที ่

  50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุช่วง

เทศกาลในพื้นที่
ลดลง 

 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

สํานักปลดัฯ 

30  โครงการเจด็วันอันตราย 
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
อันตรายจากการจราจร
และลดอุบัติเหต ุ

สร้างความ
ปลอดภัยแก่ผู้
เดินทางและ
ประชาชนใน

พื้นที ่

  50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุช่วง

เทศกาลในพื้นที่
ลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

สํานักปลดัฯ 

31 อุดหนุน รพ.สตบ้านโคก
เพร็ก โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดัฯ 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

82 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

32 อุดหนุน รพ.สต. โคก
เพร็ก โครงการ
ประชาสัมพนัธ์ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

12,000 
งบ อบต. 

12,000 
งบ อบต. 

12,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

33 อุดหนุน รพ.สต. โคก
เพร็ก โครงการบริหาร
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพตําบลทัพเสด็จ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 

ตามแบบ 
อบต.ทัพเสด็จ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

34 โครงการฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบา้ 12 หมู่บ้าน 

เพื่อปูองกันไม่ให้
สุนัขติดเชื่อ 

วัคซีนสุนัข แมว 40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

 - ร้อยละของ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

35 โครงการศูนย์เยาวชนใน
ระดับพื้นท่ีสร้างภูมคิุ้มกัน
ยาเสพตดินอกสถานศึกษา 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
และปูองกันปัญหายา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

จัดตั้งศูนย์
เยาวชนต้านยา
เสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถิติการติดยา
เสพติดใน
เยาวชนลดลง 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ          

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

36 โครงการพระราชดาํริ
ด้านสาธารณสุข ท้ัง 
12 หมู่บ้าน 

ดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 สถิติการติดยา
เสพติดใน
เยาวชนลดลง 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

37 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั เนื่องใน
พระราชดําริ (โรคพิษ
สุนัขบ้า) 

ปูองกนัการเกิดและแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที ่

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถิติการติดเชื้อ
พิษสุนัขบ้าลดลง 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

38 โครงการรณรงค์
ปูองกันไข้เลือดออก 

ปูองกนัการเกิดและแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่ 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000 สถิติการติดเชื้อ
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

39 อุดหนุน รพ.สต. 
โครงการตรวจคดักรอง
โรควัณโรค ท้ัง 4 แห่ง 

คัดกรองผู้ปุวยเพื่อทราบ
ปัญหาตั้งแต่แรก 

ประชาชนใน
พื้นที่ทัพเสด็จ 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ตรวจพบเชื้อจะ
ได้รับการรักษา 

ทุกครัวเรือนได้รับ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานอยา่งทั่วถึง 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ        
3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

40 อุดหนุน รพ.สต. 
โครงการตรวจคดักรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ ท้ัง 
4 แห่ง 

คัดกรองผู้ปุวยเพื่อทราบ
ปัญหาตั้งแต่แรก 

ประชาชนใน
พื้นที่ทัพเสด็จ 

       - - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ตรวจพบ
เชื้อจะไดร้ับการ
รักษา 

ปัญหาโรคใบไมต้ับซึ่ง
เป็นสาเหตุโรคมะเร็ง
ตับจะลดลงหรือหมด
ไป 

สํานักปลดั 

41 โครงการทูบ-ีนัมเบอร์
วัน ตําบลทัพเสด็จ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีมีความ
รู้เท่าทันอันตรายของยา
เสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทัพเสด็จ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 85 
ของสมาชิกทู
บีนัมเบอร์วันไม่
เสพยาเสพตดิ 

เยาวชนจะห่างไกล
จากพิษภัยยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 

42 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ตําบล
ทัพเสด็จ 

ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตําบลทัพเสด็จ
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
พึ่งพายาเสพติด 

เยาวชนใช้เววลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่หัน
ไปพ่ึงพายาเสพติด 

สํานักปลดั 

43 อุดหนุน รพ.สต.โคกเพร็ก 
ตามโครงการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
รับผิดชอบ 

ส่งเสริมสุขอนามัยให้
ประชาชนในพื้นที ่

พื้นที่ รพ.สต.โคก
เพร็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถิติด้านการ
เจ็บปุวยในเขตรพ.
สต.จะน้อยลง 

ประชาชนมีสุขอนามยัที่ด ี สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  5 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสรท์ี ่3 ดา้นการกฬีาและสาธารณสขุ 3.1  แผนงานดา้นกฬีาและสาธารณะสขุ         

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

44 อุดหนุน รพ.สต.โคกเพร็ก ตาม
โครงการสร้างสนามเด็กเล่น
พัฒนาการเด็ก 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน
พื้นที่ 

พื้นที่ รพ.สต.
โคกเพร็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้สนามเด็ก
เล่นตาม
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการตาม
วัยที่ด ี

สํานัก
ปลัด 

45 อุดหนุน สภ.บา้นทัพไทย
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด 

 อบต.ทัพเสด็จ 
/สภ.ทัพไทย 

- - 25,000 

 

25,000 25,000 ปีละ 1 ครั้ง ความร่วมมือกันใน
การทํางานทั้งสอง
หน่วยงาน 

สํานัก
ปลัด 

46 อุดหนุนอําเภอตามโครงการ”ตา
พระยาคัพ”(ส่งเสริมพัฒนากีฬา
วอลเล่ย์บอล) 

เพื่อส่งเสริมกีฬาตาม
หนังสือสั่งการที่ สก.
1318.1/ว 0421 วันที ่
11 มิถุนายน 2562  

ส่งเสริมก๊ฬาใน
พื้นที่ 

-  - 16,700 - - ปีละ 1 ครั้ง ความร่วมมือกันใน
การทํางานทั้งสอง
หน่วยงาน 

สํานัก
ปลัด 

47 โครงการกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นงานกีฬาท้องถิ่นไทย 

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหนว่ยงาน 

ร่วมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

  100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง ความร่วมมือกันใน
การทํางานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สํานัก
ปลัด 

 
รวมจาํนวน 

โครงการ 40 41 45 14 14  

งบประมาณ 1,892,040 2,143,740 2,433,240 1,795,000 1,795,000 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่ 1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 4.1 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม          

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการ รักน้ํา 
รักปุา รักแผ่นดิน 

เพื่อกิจกรรมและสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทําโครงการจัดกิจกรรม 
รักน้ํา รักปาุ รักแผ่นดิน 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ60ของผู้ร่วม
โครงการมีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ชาวบ้านจะชว่ยกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

สํานักปลดั 

2 โครงการจํากัด
ผักตบชวา 

เพื่อกิจกรรมและสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทําโครงการกิจกรรม
จํากัดผักตบชวา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณผักตบชวาใน
พื้นที่ดําเนินการลดลง 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
มีสภาพดีขึ้น 

สํานักปลดั 

3 ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หวั 

เพื่อกิจกรรมและสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทําโครงการกิจกรรมปลกู
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จ
พระราชิน ิ

20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ60ของผู้ร่วม
โครงการมีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ชาวบ้านจะชว่ยกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

สํานักปลดั 

4 ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 
สมเด็จพระราชินิ 

เพื่อกิจกรรมและสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทําโครงการกิจกรรมปลกู
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จ
พระราชิน ิ

20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ60ของผู้ร่วม
โครงการมีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ชาวบ้านจะชว่ยกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

สํานักปลดั 

5 1 อปท.1 ถนนใส่
ใจสิ่งแวดล้อมและ
ห้องน้ําสะอาด 

เพื่อกิจกรรมและสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาถนนภายในเขต
พื้นที่ 

  50,000 50,000 50,000 ถนนที่ดําเนินการมี
ทัศนียภาพที่ดีขึ้นสวน
ขึ้น 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
มีสภาพดีขึ้น 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม    4.1 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม          

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการหมู่บ้าน/
ตําบลสะอาด /บริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
หมู่บ้านชุมชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การจํากัดขยะให้ถูกวิธี
แก่ชาวบ้าน 

ทําโครงการจัดกิจกรรม
หมู่บ้าน/ตําบลสะอาด 

100,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ชาวบ้านที่เขา้รับการอบรม
ร้อยละ 60 ได้ความรู้การกํา
ขยะให้ถกูสุขลักษณะ 

หมู่บ้านตําบลจะมีขยะ
น้อยลง 

สํานัก
ปลัด 

7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพฯ 
อพ.สธ. 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์พืชอัน
เนื่องจากพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพฯ 

จัดกิจกรรมโครงการ
ปลูกพืชพันธ์ท้องถิ่นที่มี
ประโยชน์และเร่ิมหา

ยากแล้วเพื่ออนุรักษ์ไว้
ต่อไป 

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีพันธ์ไม้หายากในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 

ชาวบ้านมีความรักและหวง
แหนต้นไม้และธรรมชาต ิ

สํานัก
ปลัด 

8 โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน 

เพื่อสร้างแหล่งน้ําใต้
ดิน 

สร้างแหล่งน้ําน้ําใต้ดิน
ในพื้นที่ 

- - 100,000 100,000 100,000 อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง จะมีน้ําใต้ดินน้ําบาดาลใช้ใน
ฤดูแล้ง 

สํานัก
ปลัด 

9 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ60ของผู้ร่วม
โครงการมีความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

สํานัก
ปลัด 

 

รวมจาํนวน 

6 6 9 9 9    

320,000 210,000 500,000 500,000 500,000 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  5.ดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพฒันา        
5.1  ดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพฒันา      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ข้าราชการประชาชน 
เรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้และมสี่วนร่วม
ในการพัฒนา 

อบรมอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกคนมีความรู้
เกี่ยวกับระบบข้อมลู
ข่าวสารราชการของ
ราชการ 

สํานักปลดั 

2 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ข้าราชการพนักงาน ของ 
อบต. 

สร้างจิตสํานึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม
แก่ข้าราชการ
พนักงาน ของ อบต. 

อบรมอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

80,000 - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้าราชการพนักงาน
ของ อบต.มีศักภาพใน
การทํางานช่วยพัฒนา
พื้นที่ต่อไป 

สํานักปลดั 

3 โครงการศึกษาดูงาน
อบรมเพิ่มศักยภาพแก่
คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ 

เพิ่มศักยภาพการ
ทํางานในหน้าท่ีแก่
คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ 

อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหารและสมาชิกมี
ศักยภาพและช่วยกัน
ผลักดันพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามเจตนา 

สํานักปลดั 

4 โครงการจดัทําแผนที่
ภาษี 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีของอบต.เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนที่จัดเก็บ
ภาษี อบต.ทัพเสด็จ
ให้ครอบคลุมในพื้นที ่

50,000 100,000 50,000 50,000 50,000 เก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 2 
เปอร์เซ็นต ์

จะเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ้น สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็   5 การเมอืงและการบรหิารจดัการ การมสีว่นรว่มในการพฒันา  
5.1  การเมอืงและการบรหิารจดัการ การมสีว่นรว่มในการพฒันา    5.1 / 2       

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการบริหาร
จัดการการเลือกตั้ง 

เพื่อรองรับการ
เลือกตั้งท่ีจะเกดิขึ้น
ทั้งภาครัฐบาลและ
ท้องถิ่น 

งบประมาณรองรับ
การเลือกตั้ง 

200,000 - 100,000 - - ร้อยละ70 ของ
ประชาที่มา
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งพอใจ 

หมู่บ้านมไีฟส่อง
สว่างเพียงพอทําให้มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 

6 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน, 
ตําบล 

เพื่อเก็บข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ชาวบ้านในพื้นที่ 

อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

13,000  40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ของ
สัดส่วนประชาคม
เข้าร่วมประชุม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น 

สํานักปลดั 

7 โครงการฝึก อปพร.  
กู้ชีพ,กู้ภัยใหม่และ
ทบทวน,  

เพิ่มศักยภาพการ
ทํางานเจ้าหน้าที่และ
สมาชิก อปพร. 

อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์และ
สมาชิก อปพร.มี
ความรูส้ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี 
ถูกต้อง 

สํานักปลดั 

8 โครงการรักษาความ
สะอาดตําบล ตัดหญ้า
ข้างถนนในเขตตําบล
ทัพเสด็จ 

แก้ปัญหาหญา้รกสอง
ข้างทางทัศนียภาพไม่
สวย 

ตัดหญา้ข้างถนนใน
เขตตําบลทัพเสด็จ 

- - 60,000 60,000 60,000 สองข้างทางใน
เขตตําบลทัพ
เสด็จสะอาดขึ้น 

ทัศนียภาพสองข้าง
ทางในเขตอบต.จะดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
/11111111 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็   5 การเมอืงและการบรหิารจดัการ การมสีว่นรว่มในการพฒันา     

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง (หนว่ยงาน
สํานักปลัด) 

เพื่อใช้งานในราชการของ 
อบต.ทัพเสด็จ (สํานัก
ปลัด) 

รถยนต์ส่วนกลาง ใช้
ในราชการ จาํนวน 1 

คัน 

- - 190,000 190,000 190,000 การเดินทางไป
ราชการที่จังหวัดจะ
สะดวกขึ้น 

การทํางานของ อบต.จะ
คล่องตัวมากขึ้น 

สํานักปลดั 

10 โครงการเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง (หนว่ยงานกอง
ช่าง) 

เพื่อใช้งานในราชการของ 
อบต.ทัพเสด็จ (กองช่าง) 

รถยนต์ส่วนกลาง ใช้
ในราชการ จาํนวน 1 

คัน 

- - 190,000 190,000 190,000 การเดินทางไป
ราชการที่จังหวัดจะ
สะดวกขึ้น 

การทํางานของ อบต.จะ
คล่องตัวมากขึ้น 

สํานักปลดั 

11 โครงการประกวดคําขวัญ
การต่อต้านการทุจริต  

เพื่อสร้างจิตรสํานึกการ
ต่อต้านการทุจริต 

เด็กเยาวชนแประชา
ชนในตําบลทัพเสด็จ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

สร้างจิตสํานึกให้เด็ก
เยาวชนเร่ืองต่อต้านการ
ทุจริต 

สํานักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครตํารวจบา้น 
(อุดหนุน สภ.ทัพไทย) 

เสริมสร้างความปลอดให้
ประชาชนในตําบลทัพ
เสด็จ 

ประชาชนในตําบลทัพ
เสด็จ 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ตํารวจบ้านในพื้นที่มี
ความสามารถประชาชน
ก็อุ่นใจ 

สํานักปลดั 

13 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วินัยจราจรกบั
เยาวชน  

ให้ความรู้สร้างวินัยจราจร
ให้เยาวชนเพื่อความ
ปลอดภัย 

กลุ่มเยาชนในตําบล
ทัพเสด็จ 

- - 25,000 25,000 25,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางจราจร
ในพื้นที่ลดลง 

เด็กเยาวชนมวีินัยจราจร
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ 
สร้างความปลอดภยั 

สํานักปลดั 

 

 

รวมจาํนวน 

โครงการ 6 4 13 12 12    

งบประมาณ 463,000 225,000 1,260,000 1,160,000 1,160,000 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนน ทอ่ระบายน้าํ และการคมนาคมขนสง่  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1  โครงการขุดสระน้ํา
สาธารณะขนาด 200 ม.×
400 ม.×4 ม.  บ้านแสง ์

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การอุปโภคของ
ชาวบ้านในพื้นที่ 

สระน้ําสาธารณะ
ขนาด 200 ม.×
400 ม.×4 ม.  
บ้านแสง ์

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8 

เพื่อผลิตน้าํประปา
ให้กับบ้านน้อย
พัฒนา 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ 

- 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

3 โครงการถนนลาดยางเส้น
บ้านทัพเสรไีปบ้านโคกแจง 
ความยาวประมาณ 3 กม. 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรชองชาวบ้าน 

ถนนลาดยางเส้น
บ้านทัพเสรไีปบ้าน
โคกแจง ความยาว
ประมาณ 3 กม. 

- 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นมะกอก 
หมู่ที่ 6 

แก้ปัญหาเด็ก
แออัดเพราะ
สถานท่ีคับแคบ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านมะกอก 

 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รองรับเด็กเล็ก
เข้าเรียนได้
อย่างน้อย 30 

เด็กๆศูนยไ์ดเ้รียน
อย่างสบายไม่
แออัดเหมือนเดมิ 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ.0๒ /1 
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     รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                                          แบบ ผ.02/1 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนน ทอ่ระบายน้าํ และการคมนาคมขนสง่ และแหลง่น้าํ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
(สันนิบาต) หมู่ 9 บ้านร่มไทร 

เพื่อเป็นท่ีออก
กําลังกายและเล่น
กีฬาของคนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างสนามกีฬา 
(สันนิบาต) หมู่ 9 บ้านร่ม
ไทร 

-- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เยาวชนร้อยละ 
70 มาใช้ใช้
บริการ 

มีสนามกีฬา
สําหรับชาวบ้าน
เพื่อออกกําลังกาย 

กองช่าง 
อบต.    

ทัพเสด็จ 

6 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านคลองแผง หมู่ที่ 10 

แก้ปัญหาเด็ก
แออัดเพราะ
สถานท่ีคับแคบ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองน้ําใส หมู่ที่ 
10 

-- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รองรับเด็กเล็ก
เข้าเรียนได้อย่าง
น้อย 30 

เด็กๆศูนยไ์ดเ้รียน
อย่างสบายไม่
แออัด 

กองช่าง 
อบต.    

ทัพเสด็จ 

7 โครงการเรียงหินรอบสระประปา 
ขนาด กว้าง 35 ม. ยาว 160 ม. 
ลึกลาดเอียง 6 เมตร บ้านคลอง
น้ําใส หมูที่ 11 

แก้ปัญหาสระพัง
และปัญหาน้ําขุ่น 

เรียงหินรอบสระประปา 
ขนาด กว้าง 35 ม. ยาว 
160 ม. ลึกลาดเอียง 6 
เมตร บ้านคลองน้ําใส 

-- 955,500 955,500 955,500 955,500 ประชาชนในหมู่ 
11ร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจ 

ปัญหาสระประปา
พังและน้ําขุ่นจะ
ลดน้อยลงหรือ
หมดไป 

กองช่าง 
อบต.    

ทัพเสด็จ 

8 โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
รอบหมู่บ้านเจียงดํา หมู่ที่ 3 กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.10 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรชอง
ชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหมู่บ้าน ความยาว
ประมาณ 1,500 เมตร 

-- 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต.    

ทัพเสด็จ 
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                      รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                                           แบบ ผ.02/1 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนน ทอ่ระบายน้าํ และการคมนาคมขนสง่  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 
 

ขุดขยายสระหนองตราด พื้นที่
บ้านน้อยพัฒนา ขนาดพื้นท่ี 5 
ไร ่

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การอุปโภคของ
ชาวบ้านในพื้นที่ 

สระน้ํา
สาธารณะ
ขนาด 5 ไร่  

- 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 มีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค
มากกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ในเขตหมูบ้าน
จะไม่ขาด
แคลนเพื่อการ
น้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรังปรับ
เกรดอัดบดวางท่อบ้านทัพเสรี
หมู่ 12 ถึงบ้านโคกแจงหมู่ 4 
ถึงบ้านหนองบัว หมู่ 6 ต.ทัพ
ไทย 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง 

ถนนกว้าง 6 
เมตร ยาว 
5,800 เมตร 
วางท่อ 12 จุด 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

12 โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ถนนลาดยางบ้านเจียงดํา หมู3่
ถึงบ้านโคกระกา ต.ทัพไทย 

เพื่อให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง 

ถนนกว้าง 6 
เมตร ยาว 
4,860 ไหล่
ทางข้างละ 1 
เมตร 

5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

         



 
 

94 
 

   รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                                          แบบ ผ.02/1 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัเสดจ็ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4  เพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ พฒันาเศรษฐกจิ การบรหิารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้   
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.ทพัเสดจ็  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน        
1.1 กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาถนน ทอ่ระบายน้าํ และการคมนาคมขนสง่  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงา
นรบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 
 

โครงการซ่อมแซม
บํารุงรักษาผิวถนนลาดยาง 
บ้านโคกทหาร หมู่ 5 ถึง
บ้านร่มไทร หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ตามแบบ อบต.
ทัพเสด็จ 

3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

14 โครงการขุดสระเรียงหินใน
พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน 
ขนาดพื้นท่ี 14 ไร่ หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การอุปโภคของ
ชาวบ้านในพื้นที่ 

สระน้ําสาธารณะ
ขนาด 5 ไร่  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

15 โครงการสร้างแก้มลิงหนอง
มากสะแก หมู่ 6 บ้าน
มะกอก 

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การอุปโภคของ
ชาวบ้านในพื้นที่ 

แก้มลิงหนอง
มาดสะแก 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

ในเขตหมูบ้านจะ
ไม่ขาดแคลนเพื่อ
การน้ําอุปโภค 

กองช่าง 
อบต. 

ทัพเสด็จ 

             

           รวมจาํนวน 

โครงการ 4 14 14 14 14    

งบประมาณ 16,130,000 40,663,500 40,663,500 40,663,500 40,663,500    

 



 
 

95 
 

บญัชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ ์
งบประมาณ / บาท หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (สํานักปลัด) 
 

ครุภณัฑ ์
 

สํานักงาน 
 

1.กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดจิิตอลความละเอียด 
20 ล้านพิเซลจํานวน 1 เครื่อง 

14,000 
 

- - 
 

  สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 - -   
3.กรอบพร้อมพร้อมพรพบรมฉายาลักษณ์ในหลวง
และสมเดจ็ราชินี จํานวน 2 ชุด 

 - 200,000-   

4.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมค ์ 200,000 - -   
5.ตู้กระจกบานเลื่อนจํานวน 4 หลัง 18,000 - -   
6.เต้นท์ 2 หลัง 70,000 - -   
7.โตะ๊ระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้ 2 ชุด 13,000 - -   
8.โตะ๊หมู่บูชา 1 ชุด 8,500 - -   
9.ที่ตัดกระดาษ 1 ตัว 1,500 - -   
10.พดัลมตั้งพ้ืนขนาดใหญ่  3 เครื่อง 15,000 - 12,000   
11.เครื่องปรับอากาศขนาด 30,00 บีทีย ู 40,200     

การเกษตร 1.เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 2 เครื่อง  19,000         - -    
คอมพิวเตอร ์ 1.คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 44,000  - -   

2.คอมพิวเตอร์โนต๊บุค 1 เครื่อง 21,000 - -   
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 
จํานวน 2 เครื่อง 

 
15,800 

 
        - 

 
- 

  

4.เครื่องสํารองไฟ 2 ตัว 5,600 - -   
5.เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smsrt Card 
Reader) จํานวน 3 เครื่อง 

 
- 

 
 

 
7,500 

  

6.กล้องจรปดิ จํานวน 2 ชุด    100,000   
ไฟฟูาและวิทย ุ 1.เครื่องกําเนิดไฟฟูาขนาด 5 กิโลวัตต์  1 เครื่อง 57,000 

 
 
- 

         
       - 

  

รวม 561,550  319,400    

แบบ ผ.๐๓ 
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บญัชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ ์

งบประมาณ / บาท หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 บริ หา ร งานทั่ ว ไ ป  
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์
 

สํานักงาน 
 

1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 
จํานวน 4 เครื่อง (เครื่องละ 47,000) 

 
- 

 
- 

 
188,000 

  กองการศึกษา 

    2.ตู้กระจกบานเลื่อนจํานวน 1 หลัง - - 37,000   
3.ตู้เหล็กแบบสองบานมือจับชนิดบิดมีช้ัน 2 หลัง - - 15,800     
4.โตะ๊ระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้ จํานวน 1 ชุด 
5.พัดลมขนาดใหญ่ 3 เครื่อง 

- 
- 

- 
- 

  13,000   
  12,000                        

  

   คอมพิวเตอร ์
 

1.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 22,000 - 22,000   
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)    
จํานวน 1 เครื่อง 

 
7,900 

 
- 

   

3.เครื่องสํารองไฟ 1 ตัว 2,800 -    
รวม 32,700 - 287,800    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บญัชคีรภุณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ ์

งบประมาณ / บาท หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 แผนงานบริหารงาน
คลัง  
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน 1.เก้าอี้บุนวม 5 ตัว 6,000 - - - -  
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

2.เครื่องเจาะกระดาษตัวใหญ่ 1 ตัว 3,000     
3.เครื่องตัดกระดาษ 1 ตัว 1,500 - - - - 
4.ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลงั 10,000 - - - - 
5.ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 4 หลงั 18,000 - - - - 
6.โตะ๊คอมพิวเตอร์จํานวน 2 ตัว 6,000 - - - - 
7.โตะ๊ระดับ 3-6 พร้อมเกา้อี้ จํานวน 2 ชุด 13,000 - - - - 
8.แม็กยิงกระดาษจํานวน 2 ตัว      3,000 - - - - 

   ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.คอมพิวเตอร์โนต๊บุค 1 เครื่อง    21,000 -    
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดํา 
  จํานวน 2 เครื่อง 

 
6,600 

 
 

 
 

 
 

 

3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 
จํานวน  1 เครื่อง 

7,900 
 

 7,900 
 

  

4.เครื่องปริ๊นท์สีแบบสแกนได้ จํานวน 1 
เครื่อง 

- 
 

- 
 

11,540 
 

  

5.เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smsrt 
Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง 

- - 
 
 

2,500   

รวม 96,000  13,140    
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 

98 
 

 
บญัชคีรภุณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ ์

งบประมาณ / บาท หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 บริ หา ร งานทั่ ว ไ ป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์
 

สํานักงาน 
 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 1 หลัง - 3,750     
 
 
 
 
 

กองช่าง 

2.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิดมีช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน (4 
ช้ัน)  

 
- 

 
7,900 

   

คอมพิวเตอร ์ 1.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ ขาวดาํ 
3.เครื่องสํารองไฟ 1 ตัว 
4.เครื่องปริ๊นท์สีแบบสแกนได้ จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 
3,300 
7,900 

- 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

11,540 

  

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ สํานักงาน 1.กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดจิิตอล 14,000 - -   
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000BTU จํานวน 4 เครื่อง - - 188,000   

สํารวจ 1.กล้องวัดระดับขนาดกําลังขยาย 24 เท่า ขาตั้งและไม้สตาฟ 
จํานวน 1 ชุด  
2.ล้อวัดระยะ จํานวน 1 เครื่อง 
3.กล้องวัดมมุแบบธรรมดา ชนิดอา่นค่าได้ 1  ลิปดา 1 ตัว 

27,000 
 

5,000 
- 

- 
 
- 

84,000 

   

ช่าง 1.แบบหล่อคอนกรีต (หล็ก) ขนาด 15×15×15 ซม. ทรง
สี่เหลี่ยม 1 ชุด มี 3 ลูก 

 
- 

 
- 

 
6,400 

   

ไฟฟูา 1.อุปการณ์ ไฟฟูาเช่น หลอด รางไฟ สาย สวติท์  อุปกรเครื่อง
ไม้เครื่องมือช่างเกี่ยวกับงานไฟฟูา ฯลฯ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูาในตําบล ท้ัง 12 หมู่บ้าน 

  150,000    

รวม 79,200 95,650 355,940    

 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บญัชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทพัเสดจ็ อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ ์

งบประมาณ / บาท หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
ภายใน (สํานักปลัด) 

 

ครุภณัฑ ์
 

สํานักงาน 1.ชุดดับเพลิง FR คัทตอลผ้าสามช้ันไดรับ
มาตรฐาน CE ชุดภายในสามารถถอดซักได้ ถุงมือ
ผ้า FR  หมวกชนิดเต็มใบ มีกระจงัหน้าผลิตจาโพ
ลีเอฟเตอร์ ฮูทคลมุศรสีษะไดร้ับมาตรฐาน CE 
รองเท้าบูทดับเพลิงแบบมหีูหิ้ว พื้นสามารถ
ปูองกันของมีคมเสียบแทงได้ มีชนวนกันไฟฟูา 
จํานวน 3 ชุด (ชดละ 30,000บาท) 

- 
- 

- 
- 

90,000   สํานักปลดั 

3.กระบองไฟ จํานวน 20 ชุด   7,000   
4.หัวก๊อกฉีดน้ําดบัเพลิงแบบดา้มปืน ปรับน้ําได้ 
สี่ระดับ จํานวน 1 ตัว  

- - 17,000   

5.เสื้อก๊ักสะท้อนแสงตรา อพปร.พร้อมพิมพ์ช่ือ
หน่วยงาน จํานวน 20 ตัว (ตัวละ 480 บาท) 

- - 9,600   

6.ไฟส่องสว่างชนิดคาดหัวจาํนวน 5 ดวง     
(ดวงละ 500บาท) 

- - 2,500   

7.พัดลมขนาดใหญ่ 2 เครื่อง - - 8,000   
คอมพิวเตอร ์ 1.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 22,000 -    

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)      
จํานวน 1 เครื่อง 

 
7,900 

 
- 

 
- 

  

3.เครื่องสํารองไฟ 1 ตัว 2,800 -    
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

งานบ้านงาน
ครัว 

1.เครื่องทํานํ้าร้อน-น้ําเย็น 
2.ถังคูลเลอรส์แตนเลส ขนาด 94 ลิตร 4 ใบ 
3.ถังน้ําแข็งขนาด 200 ลติร 1 ใบ 
4.ถังน้ําแข็งขนาด 800 ลติร 1 ใบ 

- 
- 
- 
- 

7,500 
32,000 
5,000 

11,000 

- 
- 
- 
- 

   

รวม 
 

32,700 55,500 134,100    

 แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนที ่5 
การตดิตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์

5.1 การตดิตามและประเมนิผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้ องกับพันธกิจซึ่งสามารถ
นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตาม
กรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              ( 

Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย

มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

ทํากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 
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1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ พัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่  5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดได ้
5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

 5.4.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

 5.4.2 เครื่องมือที่ใช้สําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดขึ้นซึ่งมี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจําเป็นสําคัญใน
การนํามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบ
วัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิ เคราะห์
ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
 5.4.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกําหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
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การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  โดยมีการกําหนดองค์กรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จํานวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้โดยมีอํานาจหน้าที ่ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี ้ยังได้กําหนดไว้ในระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล  รายงาน

ผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

5.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล  

 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการกําหนด
รูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา
และงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปากคาดใช้แบบรายงานแบบที่ 1  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่  1   การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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คําชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ 
 

การวดั และการนาํเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดําเนินการนั้น 

 
 
 

 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไม่ม ี

การดาํเนนิงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบที ่ 1 เปน็แบบประเมนิตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 


