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คำนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนภายในตำบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา
และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และ ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณเงิน
อุดหนุน พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

องค์การบร ิหารส ่วนตำบลทัพเสด็จ หว ังเป ็นอย ่างย ิ ่งว ่าแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นห ้าปี                          
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลทัพ
เสด็จ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

               

      องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
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๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้ยกฐาน
นะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป                                                           
เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่  25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540 เป็นต้นมา  และได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)  ในการประชุมครั้งที่ 1 /2553 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2553 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ 
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ห่างจากอำเภอตาพระยา ประมาณ                     
4 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้วประมาณ 105  กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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เนื้อที ่
  ตำบลทัพเสด็จ  มีเนื้อที่โดยประมาณ  50,000  ไร่  หรือ  80  ตารางกิโลเมตร 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของตำบลทัพเสด็จ  มีสภาพเป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสู่
ประเทศกัมพูชา  ซึ่งปริมาณน้ำจากธรรมชาติที่มีอยู่จะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาตลอดจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้
ได้  ประกอบกับสภาพดินเป็นดินดาน  ลักษณะดินไม่อุ้มน้ำทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศน้อย และมีปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง 

ปริมาณน้ำฝนน้อยมี 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม – กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม 
  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ดินมีสภาพเป็นดินด้านที่ไม่อุ้มน้ำไม่เหมาะแก่การเกษตร 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ซ่ึงไม่มีความขัดแย้งใน
การติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่  ประชาชนในเขตตำบลทัพเสด็จให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และให้ความสำคัญกับประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้า
ร่วมประชุมจำนวนมาก  รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพเสด็จ นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  อสม. 
และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับ  มาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีพ้ืนที่รับผิดชอบโดยประมาณ  50,000  ไร่  หรือ  80  

ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 12 หมู่บ้าน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ 8  
บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 
และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง ได้แก่ สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา 
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อาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จได้แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 

  หมู่ที่  1  บ้านโคกเพร็ก 
หมู่ที่  2  บ้านแสง์ 
หมู่ที่  3  บ้านเจียงดำ 
หมู่ที่  4  บ้านโคกแจง 
หมู่ที่  5  บ้านโคกทหาร 
หมู่ที่  6  บ้านมะกอก 
หมู่ที่  7  บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่  8  บ้านน้อยพัฒนา 
หมู่ที่  9  บ้านร่มไทร 
หมู่ที่  10 บ้านคลองแผง 
หมู่ที่  11 บ้านคลองน้ำใส 
หมู่ที่  12 บ้านทัพเสรี 

      อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย 
ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก   มีพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ใช้หมู่บ้าน เป็นหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 12 หมู่บ้าน สมาชิก หมู่ละ 2 คน รวม 24 คน 

๓. ประชากร 
           ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
       (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

ตารางท่ี  1  รายงานจำนวนประชากร  

ปี พ.ศ. 2560 ประชากร ชาย 4,183 คน หญิง 4,266 คน รวม 8,449 คน จำนวน 2,553 ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2561 ประชากร ชาย 4,348 คน หญิง 4,348 คน รวม 8,696 คน จำนวน 2,575 ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2562 ประชากร ชาย 4,363 คน หญิง 4,443 คน รวม 8,806 คน จำนวน 2,704 ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2563 ประชากร ชาย 4,381 คน หญิง 4,461 คน รวม 8,842 คน จำนวน 2,746 ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2564 ประชากร ชาย 4,414 คน หญิง 4,496 คน รวม 8,910 คน จำนวน 2,821 ครัวเรือน 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

ก.  ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  (ศูนย์การเรียนรู้ชุมขน) จำนวน  1  แห่ง   
ข.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จำนวน  5  แห่ง ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน รวม 
ชาย หญิง 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก 18 12 30 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์แสง์ 15 17 32 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร 15 15 30 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง 11 19 30 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก 12 10 22 

 ค.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  5  โรงเรียน ดังนี้ 

 
ที ่

 
ช่ือโรงเรียน 

จำนวนเด็กนักเรียน  
รวม อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 16 - 21 28 21 29 26 23 - - - 164 

2 โรงเรียนเพียงหลวง 17 24 16 20 34 33 29 18 29 - - - 163 

3 โรงเรียนบ้านโคกแจง 15 17 17 33 14 19 15 13 - - - 111 

4 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 18 16 27 23 21 21 15 21 - - - 162 

5 โรงเรียนบ้านมะกอก 10 9 16 16 11 11 6 18 - - - 97 

แหล่งความรู้ของชุมชน ได้แก ่
1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน 
2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงานซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชนจัดขึ้น 
3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์ / อินเตอร์เน็ต  
6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการ
สำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
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เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา จากการสำรวจพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ  ดังนี้   
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ประกอบด้วย 4 แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก  ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    
ชื่อนายสันติสุข  ลีสีสุข  มีอาสาสมัครป้องกันสาธารณสุข จำนวน  41  คน  
 - โรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพตำบลแสง์   ผ ู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพตำบล                        
ชื่อนายชาญชัย  ธรรมมา  มีอาสาสมัครป้องกันสาธารณสุข จำนวน  31 คน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแจง  ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                 
ชื่อนางสาวกนกพร เพ็ชรโกมล  มีอาสาสมัครป้องกันสาธารณสุข จำนวน  18  คน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                          
ชื่อนายทนง  สนธิศักดิ์  มอีาสาสมัครป้องกันสาธารณสุข จำนวน  54  คน 
   รวมอาสาสมัครป้องกันสาธารณสุขตำบลทัพเสด็จ  จำนวน 142 คน 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จก็ได้ดำเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันคือ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้ นำ การขอกำลังจาก 
ตำรวจ  ผู้นำ อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้  จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ดังนี้       
สถานตำรวจประกอบด้วย 1 สถานี 
 - สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย 

- ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ( ชรบ.) จำนวน  12  หมู่บ้าน 
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบลทัพเสด็จจำนวน 1 แห่ง 
- สมาชิก อปพร. จำนวน 238  คน 

๔.๔ ยาเสพติด 

 รายงานคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จากสถานีตำรวจภูธรบ้าน  
ทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ภาค 2 
ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 117 คดี  
 1. เสพยาเสพติดให้โทษ 90 คดี 
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 2. ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจำหน่าย 13 คดี  
 3. เพ่ือจำหน่ายยาเสพติด 13 คดี  
 4. ผลิต/นำเข้า 1 คดี 
ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 59 คดี  
 1. เสพยาเสพติดให้โทษ 28 คดี 
 2. ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจำหน่าย 14 คดี  
 3. เพ่ือจำหน่ายยาเสพติด 16 คดี  
 4. ผลิต/นำเข้า 1 คดี 
ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 83 คดี  
 1. เสพยาเสพติดให้โทษ 55 คดี 
 2. ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจำหน่าย 17 คดี  
 3. เพ่ือจำหน่ายยาเสพติด 11 คดี  
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564.  
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน    

 

ตารางท่ี 4 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราคนพิการในเขตตำบลทัพเสด็จ พ.ศ. 2564  
 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จำนวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 1,019 7,321,200 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 305 2,928,000 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  39 234,000 

รวม 1,363 10,483,200 
หมายเหตุ  ข้อมูล ปีงบประมาณ  2564 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.1 การคมนาคมขนส่ง 

- 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   
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 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกเพร็ก   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านแสง์ 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านเจียงดำ   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกแจง 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกทหาร   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านมะกอก 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกสะอาด   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านน้อยพัฒนา 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านร่มไทร   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านคลองแผง 
 ถนนคอนกรีตเสริมบ้านคลองน้ำใส   ถนนคอนกรีตเสริมบ้านทัพเสรี 

 - ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน – รอบหมู่บ้าน 
 - ถนนลูกรังบ้านโคกเพร็ก    - ถนนลูกรังบ้านทัพแสง์    

- ถนนลูกรังบ้านเจียงดำ    - ถนนลูกรังบ้านโคกแจง  
 - ถนนลูกรังบ้านโคกทหาร    - ถนนลูกรังบ้านมะกอก  
 - ถนนลูกรังบ้านโคกสะอาด   - ถนนลูกรังบ้านน้อยพัฒนา  

- ถนนลูกรังบ้านร่มไทร    - ถนนลูกรังบ้านคลองแผง  
 - ถนนลูกรังบ้านคลองน้ำใส   - ถนนลูกรังบ้านทัพเสรี 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ยังพบปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง

หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำ
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพเสด็จก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพ
เสด็จมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าสำรวจจริง 1,766 ครัวเรือน  (ครัวเรือนสำรวจจริง 1,843 ครัวเรือน) 
 - จำนวนครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้  77  ครัวเรือน 
 - พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ  96  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 - ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง)  จำนวน  120  จุด  ครอบคลุม 12  หมู่บ้าน 

๕.๓ การประปา 
- มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน      

๕.๔ โทรศัพท์ 
- โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่      จำนวน  10    เลขหมาย 

 - โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่    จำนวน  24    เลขหมาย 
 - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว   จำนวน  12    แห่ง 
 - โทรศัพท์มือถือ  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในตำบลทัพเสด็จ 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การไปรษณีย์โทรเลขอยู ่ในความรับผิดชอบของสำนักงานไปรษณีย์ สาขาอำเภอตาพระ ยา

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
ประชากรในพ้ืนที่ตำบลทัพเสด็จส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้  
 6.1 การเกษตร  

-พ้ืนทีท่ำนา จำนวน 36,906 ไร่ 
 -พ้ืนทีท่ำไร่ จำนวน   4,703  ไร่ 
 6.2 การประมง 
 -ไม่ปรากฏว่ามีอาชีพประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
 -เลี้ยงสัตว์ ( โค,กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่) 120  ไร่ 
 6.4 การบริการ 
 -การบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวยฯ 
 6.5  การท่องเที่ยว 

-ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน  มีแต่ในลักษณะวิถีชุมชนเชิงการเกษตร  และสถานที่ประทับทรงงานใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่บ้านแสง์  

6.6 อุตสาหกรรม 
 -ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

6.7 พาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 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 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล                

ทัพเสด็จ  ผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์รวมกันร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
 1. วัดทัพเสด็จ (บ้านแสง์) 
 2. วัดมะกอก (บ้านโคกเพร็ก) 
 3. วัดโคกแจง  
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 4. สำนักสงฆ์บ้านโคกทหาร 
 5. สำนักสงฆ์บ้านร่มไทร 
 6. สำนักสงฆ์ประทีปแสงธรรม (บ้านมะกอก) 
 7. สำนักสงฆ์บ้านคลองแผง 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
มีประเพณีว ัฒนธรรมที ่สำคัญ คือ ว ันสงกรานต์  งานลอยกระทง การจัดงานวันเข้าพรรษา                     

ออกพรรษา งานแห่หลวงพ่อองค์ดำ และการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
 ภาษาถ่ินในพื้นท่ีเป็นภาษาเขมร  เด็กรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นหลัก 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ส่วนใหญ่มีสินค้าชุมชนที่ผลิตเองใช้เองในชุมชน  เช่น เสื่อ ผ้าขาวม้า เป็นต้น 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 
สภาพคลองตื้นเขินทำให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ ถึงจะมีการขุดสระน้ำมาก แต่นำน้ำไปใช้ประโยชน์

ได้น้อย เนื่องจากน้ำขุ่นไม่ตกตะกอน 
 8.2 ป่าไม้ 

ป่าไม้  มีป่าหนองเสม็ดป่าหนองตราดและป่าหนองหว้าซึ่งมีพื้นที่ติดกัน สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มี
เนื้อที่ป่าประมาณ 200 ไร่ พื้นที่อื่นๆไม่อยู่ในสภาพป่าเนื่องจากการบุกรุกของประชาชน แต่มีพื้นที่สาธารณะ
ที่จะสามารถฟ้ืนฟูการปลูกป่าได้ 

8.3 ภูเขา 
 - ไม่มีภูเขาในพื้นที ่

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ป่าหนองเสม็ดป่าหนองตราดและป่าหนองหว้าซึ่งมีพื้นที่ติดกัน สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีเนื้อที่
ประมาณ 200 ไร่ 
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๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ในปี พ.ศ.2561 - 2565 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และแผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ในการ
พัฒนาท้องถิน่ของตนเอง ในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.2561 – 2580) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และเทศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศให้คน
ในสังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติมโตอย่างมีคุณภาพและยั ่งยืน ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  :  “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติอัน
ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรง อยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่
ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติ และศักดิศ์ร ี 

 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ          
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ  มีความ
มั่นคงใน 

ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดอง และความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชน    มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และมีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  และสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน  และ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
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๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้
ประเทศไทยมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกท่ี
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ            
“รู ้ร ับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถเข้าถึงบริการพื ้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มี

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ

สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 
๓ ประการ ได้แก่ 

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในดา้นอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง

โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี
ของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง              
๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลัก               
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม         
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ ำเป็น มีความทันสมัย              
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั ่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
มีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบ
ประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี       
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั ้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึ งอนาคตของคนไทยทุก
คนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลสำเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง             
5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผน
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะ สามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี หลักการ
สำคัญของแผนฯ ดังนี้ 

๑.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้ เกิด
การบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ ้มกัน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็น 
คนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมี 
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง             
มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท ำลาย 
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 

๒.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ 
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รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู ่ก ับสิ ่งแวดล้อมอย่างเกื ้อกูล อนุร ักษ์ ฟ้ื นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน แผน      
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  โดยที่ 
วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง 
เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ 
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น 
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง 
พลังงาน อาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม 
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล 
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๔.  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕80” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ 
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕80 ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติ 
ต่างๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของ 
คนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและ 
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ 
เหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มี 
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส ำคัญในเวที
นานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิตอล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และ 
ค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่โดดเด่ นเป็นที่ 
ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบ  
โลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภั ย เป็นฐาน 
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที ่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ 
บริการใหม่ๆ เพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕.  ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่าง
สอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที ่เป็นการรวมพลัง 
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับ 
ความสำคัญสูง และการ  กำหนดในระดับแผนงาน /โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้ 
อย่างแท้จริง รวมทั้งการ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา 
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ฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ 
ชาติและการเป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถ 
ดำเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมี 

ผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ สอดคล้องเป็นสาระ
เดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนา
เพ่ือเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกำหนด แผนงาน/โครงการสำคัญ
ในระดับปฏิบัติ และกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและ บริการและจังหวัดที่เป็น
จุดยุทธศาสตร์สำคัญ 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และกลไกการ
ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ำซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ให้ดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2561 ที่ผ่านไป เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรกโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักท้ังจากอุปสงค์
ต่างประเทศ และในประเทศ แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีแรงส่งของอุปสงค์ต่างประเทศแผ่วลงอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะภาคการส่งออกสินค้าของไทย เนื่องจากเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า (Trade war) 
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าที่มาจากปัจจัยอื่น ๆ และคาดว่าผลกระทบ
จากสงครามการค้าจะเริ่มชัดเจนขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้  

ภาคการส่งออกสินค้าคาดว่าจะชะลอตัวลงหลังจากขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองปี โดย
นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่าสงครามการค้าจะยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค โดยเฉพาะนักลงทุนที่อาจ
ตัดสินใจเลื่อนการลงทุน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยอาจได้รับผลดีบ้างจากการย้ายฐานการผลิตหรือการโยกคำ
สั่งซื้อในบางสินค้าจากจีน แต่คาดว่ายังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการชะลอตัวของปริมาณการค้าโลกโดยรวม 
ดังนั้น เมื่อเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เศรษฐกิจไทยในปี 2562 นี้จะมี
แนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามไปด้วย โดยคาดว่าการส่งออกที่ชะลอตัวลงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 นี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตประมาณร้อยละ 4 ซึ่งเป็นอัตราที่
ใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ แม้จะมีทิศทางชะลอลงบ้างจากปีก่อนจากปัจจัยด้านอุปสงค์ต่างประเทศ โดยในปี
นี้คาดว่าอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมีบทบาทสำคัญสำหรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทย ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ภายในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ภายใต้โลก VUGA นี้ 
เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ รวมถึงเสถียรภาพของระบบ
การเงินที่แม้จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังคงมีบางจุดที่เปราะบาง เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมแสวงหา
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ผลตอบแทนที่มาพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงที่ต่ำกว่าควร (underpricing of risks) ที่สืบเนื่องมาจาก
ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานาน 

ด้านสังคม 

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 
ในช่วงปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม เจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่า
ร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี ้กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย 

คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาภาพรวมผลสอบโอเน็ต     
ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ดัชนี
ความมั่งค่ัง เผยไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ 1 ของโลกรายงานดัชนีความ  
มั่งคั่งโลกปี 2561 จัดทำโดยเครดิต สวิส ระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากเป็น
อันดับ 1 ของโลก โดยมีคนไทยแค่ 1% เท่านั้นที่ถือครองความมั่นคั่ง หรือ มีทรัพย์สินรวม 66.9% ของ
ทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ หมายความว่า มีคนไทยถึง 99% ถือครองทรัพย์สินเพียง 33.1% ของทรัพย์สิน
รวมทั้ง 
ประเทศ สะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศที่มี
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 2 คือ รัสเซีย มีประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 57.1% ของ
ทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ อันดับ 3 คือตุรกี ประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 54.1% ของทรัพย์สินรวมทั้ง
ประเทศ และอันดับ 4 คือ อินเดีย ประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 51.5% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ ขณะ
ที่เบลเยี่ยม เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต่ำที่สุด คือ ประชากร 1% มีทรัพย์สินรวม 20.1% 
ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ 

ขณะเดียวกันผลสำรวจภาระหนี้สินครัวเรือนไทยในปี 2561 พบว่า จำนวนหนี้เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 5.8% 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เฉลี่ยมีหนี้สูงถึง 316,623 บาทต่อครัวเรื อน โดยมีการกู้นอกระบบ เพิ่มมากขึ้น 
18.7% จากปีก่อนที่ 1.2% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซึมตัวลง จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ จำนวน
นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง และสงครามการค้าที่เริ่มมีผลกระทบ 

ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้ อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร ร้อยละ ๑๐ ที่
มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐  ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการไดร้ับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่
ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู ้จัก
เสียสละ ไม่เอื ้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็น
แผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มี
การรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 24 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการ
ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุก
ร ุกทำลายมากข ึ ้น  พื ้นท ี ่ป ่ าไม ้ประเทศไทยประจำป ี  2560 โดยกรมป ่าไม ้และคณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 31.58 ซึ่งเท่ากับปี 2559 พื้นที่ป่าไม้ใน
ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ร้อยละ 31 หากเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง ซึ่งตรงข้ามกับ
จำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมของจำนวนประชากรทำให้การใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น 
การสร้างที่อยู่อาศัย การทำการเกษตร เพื่อยังชีพ ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น อุปสงค์ อุปทาน ในการ
ต้องการใช้ไม้ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และพลังงาน ฯลฯ  อันดับที่มีร้อยละพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นและลดลง 3 อันดับแรกนั้น ประกอบไปด้วย จังหวัดที่มีร้อยละพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ได้แก่ 
พิจิตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.64 สิงห์บุรี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.28 และร้อยเอ็ด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.32 ส่วนจังหวัด
ที่มีร้อยละพ้ืนที่ป่าลดลง ได้แก่ อำนาจเจริญ ลดลงร้อยละ 4.71 ยโสธรลดลงร้อยละ 4.30 และสมุทรสงคราม
ลดลงร้อยละ 3.45  

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการนำไปใช้ 

ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที ่ด ินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่า
ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี ่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื ่นๆ 
จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า          ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลง
จากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น  
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของ
ความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
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๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

 (๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ 
ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ
ในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  การ
พัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการ
ดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย 
ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการ
กำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  
ขณะที ่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  

คุณภาพอากาศโลก ปี 2561 เปิดเผยเมืองที่มีปัญหามลพิษ PM2.5 และเมืองที่มีคุณภาพอากาศดี
ที่สุดของทั่วโลกและในแต่ละภูมิภาค 

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ในฐานะประเทศที่มีความเข้มข้น
เฉลี่ยรายปีของ PM2.5 มากที่สุด หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมี
ค่าคุณภาพอากาศที่แย่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม มี 10 จังหวัดในไทยที่ติดอยู่ในการจัด
อันดับ 15 เมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผลกระทบของมลพิษทางอากาศเลวร้ายลง โดยมีสาเหตุมาจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการขยายบริเวณไฟป่า[7]  นอกจากนี้ตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกคือ การเผาไหม้เชื ้อเพลิงฟอสซิล[8] ดังนั้นการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจึงสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเราได้อย่างมาก ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้าน
มลพิษทางอากาศจากฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลระดับชาติสามารถช่วยจัดการกับ
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ผลกระทบของมลพิษทางอากาศได้โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจสอบและ
รายงานผลมลพิษทางอากาศได้ สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดถึงต้นตอของปัญหามลพิษทางอากาศคือการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างเช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ และเลวร้ายลงจากการตัดไม้ทำลายป่า  สิ่งที่เราต้องการ
เห็นคือผู้นำของเรากำลังคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาพและสภาพภูมิอากาศโดยการยุติการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล และในขณะเดียวกันต้องมีการรายงานคุณภาพอากาศที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ตามข้ันตอนเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและสภาพภูมิอากาศ 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
การบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจาก
ชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบำบัดนำ้เสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

 (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓  ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ    
ปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล                



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 27 
 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
อย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม 
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ ่นที ่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง              
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล 
มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย 
ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลาง
ได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบ
ราชการที่เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒)  การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑  และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็น



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 28 
 

ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 
ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ 
อปท. ซ่ึงรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ
การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจาก
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศ
ไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัว
โลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดย
เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
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คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึน
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

ความเหลื่อมล้ำ 

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำ
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 

ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.3  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

4. แนวทางการพัฒนา 

4.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่
จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ ำ ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิด 
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การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทาง
บก ทางนำ้ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็น
ต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั ้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

๕.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ ่งจัดการเรียนรู ้เพื ่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู ้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู ่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

6. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

6.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื ้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

6.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื ้นฐานที ่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ ่มเป้าหมาย  
(Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
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๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน้ำ และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

6.3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แ ก่
ประชาชน 

รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า  เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

7. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

7.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

7.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อ
ภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

7.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื ่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

8. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพ้ืนที่     
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดิน
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เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

8.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื ่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

8.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

8.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น้ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาตมิุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

8.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซยีน
และ     อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

8.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม 
วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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9. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

9.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ     จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น คดีที ่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริต
คอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

9.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

9.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคสว่น
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

วิสัยทัศน์ (Vision) “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการ
สุขภาพ 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่
ระดับสากล 
1.4 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ 
สุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 :  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู ่สากล 
ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ 
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2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิต และการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
3.4 เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
3.5 พัฒนาคุณภาพและสุขภาวะให้เหมาะสม ตามช่วงวัย และความหลากหลายของ

ประชากร 
3.6 ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย  4 แนวทางการพัฒนา 

4.1 ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
4.2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มี
คุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
4.3 ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบของเครือข่าย 
4.4 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :  การเสริมสร้างความมั ่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุก      
ภาคส่วน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใช้บริการประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  2 แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ตารางที่  17 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 –2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จังหวัดสระแก้ว 

 

    
 

ความสอดคล้อง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  
เสรมิสร้างกระบวนการ
เรียนรู้  
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ที ่5  
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ ทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  
การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเลื่อมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที ่4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลติสินคา้
เกษตรปลอดภัยใหไ้ด้
คุณภาพมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การสร้างความเข้มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ส่งเสริมและสนับสนุน การนำ
นวัตกรรมมาใช ้ในการผลิต 
ระบบการตลาด และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร ให้สอดคล้อง กับ
สภาพพื้นท่ี (ZONING) เพื่อให้
สินค้าเกษตรปลอดภัย ได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยง
ตลาดรองรับการค้าเสรี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มี  
ความปลอดภัย และ
ปรับปรุง  
สิ่งอานวยความสะดวก
เสรมิสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
เชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ   

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การสร้างความเข้มแข็ง  
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการดา้นการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ และวัฒนธรรม  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที4่  
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่7  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  
และระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที ่9  

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
และความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อบ้านเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการคา้  
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ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การ
บริหารจดัการด้าน
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับ การพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพิเศษ
สระแก้ว   

การพัฒนาภูมภิาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ  
ยุทธศาสตร์ที ่10  
การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภมูิภาค 

การลงทุนภาคตะวันออก
ไปสู่อินโดจีนและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
5  
เสรมิสร้างความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดน  

  

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
ด้านความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที ่5  
ความมั่นคง 

 

1)  วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่ง

ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม”  

2)  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  
“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขต

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของ

จังหวัด ทำให้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ทั้งการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งร่วมกับโอกาส สิ่งที่เป็นจุดแข็ง
ร่วมกับอุปสรรค สิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับโอกาส สิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับอุปสรรค และกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสระแก้วที ่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์รายสาขาและความต้องการของประชาชน  ในท้องถิ่นจังหวัด 
สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ดังนี ้ 

1. วิสัยทัศน์ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ 
อารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วม่ันคง”  

2.  พันธกิจ  
1)  ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
2)  พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิต  

ทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  
3)  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อานวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ 

ประชาชนในพื้นท่ี  
4)  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษสระแก้ว  
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5)  รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

6) ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. เป้าประสงค์ ได้แก่  

1)  เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพด ีรายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี  
2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3)  ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ  
4)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
5)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ  

และต่างประเทศ  
6)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
7)  เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์  

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
9)  สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สระแก้ว  
10)  พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
11)  สร้างความม่ันคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีชายแดนและเขต 

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
12)  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
13)  คนและชุมชนมีจิตสานึกในด้านความม่ันคง  
14)  มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้ 

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ 
คุณภาพมาตรฐานสากล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวย 
ความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การ 
ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน  
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชน 
ให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

เป้าประสงค์ :  

1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพด ีรายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี  
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ  

กลยุทธ์ : มีจานวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา  
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได ้การมีงานทำและมีสวัสดิการ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ และคุณภาพ 

ชีวิตดีขึ้น  
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ  
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดาริ  
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.  

กำหนด    (ร้อยละ 50)  

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ 
ได้คุณภาพมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ  

และต่างประเทศ  
กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟ ูและปรับปรุงดินให้มีความอุดม 
สมบูรณ์เพิ่มข้ึน  

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล  
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ 

ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่ 
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เกษตรกรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี 
เพ่ือลดการใช้สารเคม ี 

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงท่ีปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม ่และ 
เกษตรผสมผสาน  

7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP (ร้อยละ 60)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 60  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง 
อำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง
อารยธรรมโบราณ  

เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งเพ่ิมทางเลือก ในการ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. สิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาท่ีเหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
4.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว  
5.  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
6.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  
7.  พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ 

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2)  

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 2  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

เป้าประสงค์ :  
1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สระแก้ว  
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2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น  
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

กลยุทธ์ : มีจานวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
และประเทศเพ่ือนบ้าน  

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน  
มาดำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

3. อำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การ 
สร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดาเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  

4.  พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา  ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของ
บุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน  

5.  เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

6.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื ้นฐาน  ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ   
(One Stop Service - OSS)  

7.  เตรียมการรองรับการตั ้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)  

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
เป้าประสงค์ : 
1. สร้างความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน  
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
3. คนและชุมชนมีจิตสานึกในด้านความมั่นคง  
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  

กลยุทธ์ : มีจานวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน  
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสานึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที  

และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  
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ตัวช้ีวัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
จาก 14 เรื่อง (จานวน 2 เรื่อง)  

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561 -2564 หน่วยนับ 2 เรื่อง 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์  
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  

พันธกิจ  

1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน    
โลจิสติกส์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อย
ในจังหวัด  

3. พัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต
สินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน  

5. พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะสะดวก 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค    อิน
โดจีน  

7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้  

1. การคมนาคมสะดวก  
1. การพัฒนาด้านการคมนาคม  
- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนา 

โครงข่ายด้านโลจิสติกส์  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน /ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม  
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านอานวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพ่ือรองรับการขยายตัวของ 

ระบบโลจิสติกส์  
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2. ประชาชนมีคุณภาพ   

1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
- สนับสนุนการดาเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห ์และ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
- การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด  
- การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกัน 

ของหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้  
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มี 

รายได้มั่นคง  
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
- ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

3. การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน  
- จัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ, สถานที่ท่องเที่ยว 

สนามกีฬา,สถานที่พักผ่อน สวนธารณะ  
- ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพ่ือ 

การศึกษาให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

- ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ ด้านภาษาต่าง 
ต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอก
ระบบ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

- ส่งเสริม ทำนุบำรุง ฟ้ืนฟ ูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
โบราณสถาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้ 
เพียงพอ แก่เด็กและเยาวชน  

- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ในการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  

1. การพัฒนาด้านการเกษตร  
- ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็น 

แหล่งพืชพลังงานทดแทน  
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- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตร 
ปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  

- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจาหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี  

2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้า ไว้ 

ใช้ได้ตลอดป ี 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียรวม การ 

จัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้าเสียรวม  
- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน  
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามา มี

ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น 

ศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน  
- พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด  

สะดวก ปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว  
 
- สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็น 

ประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน  
- สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน  

5. การบริหารจัดการ  

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม 

กำกับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ 

ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจ  

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และการ 
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 
 
 
 
 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. จัดให้มีการดำเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
2. ให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการในความจำเป็น พ้ืนฐานแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพื่อให้ตำบลทัพเสด็จให้น่าอยู่ พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 
3. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และพ่ึงพาตนเองได้ 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี  ชีวิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
5. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับใจให้ประชาชน 

2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

2.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ :  
1. เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้การพัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ตอบสนอง

การให้บริการของประชาชน  
2. ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ 
3. เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองโดยรวม และเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจใน

เขตพ้ืนที ่

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ และการสาธารณูปโภค 

“ทัพเสด็จน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพ ประกอบอาชีพม่ันคง                                  
และชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
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2. พัฒนาระบบการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

3. พัฒนาสภาพพ้ืนที่โดยรวม ด้วยการปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ 2) 

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 

เป้าประสงค์ : 
1. เป็นแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพโดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพ

ของชุมชน  
2. ส่งเสริมการค้าตลาดชุมชน/ศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอก 
3. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน รองรับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ในเขตพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
5. ส่งเสริมฟ้ืนฟู การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  
6. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.กำหนด    
(ร้อยละ 50) 

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ : 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ถูกต้อง

เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาพร่างกาย 
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพในระดับต่างๆ ทั้งในสถานที่ทำงานและ

ในสถานบริการสาธารณสุข 
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย

และเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมจัดให้มี สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะ และสวนหย่อมสำหรับการออกกำลังกาย

พักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขัน 

กีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในจังหวัด สถานศึกษาองค์กร ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  
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สนามลานกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวกอ่ืนๆตามความจำเป็น 
 3. เผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน รวมทั้ง กิจกรรม 
สร้างเสริมการออกกำลังกาย และการกีฬาเพ่ือการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  5. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และองค์กรเอกชน
อ่ืน ๆ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ สภาวะของ
ชุมชนและความต้องการพ้ืนฐานที่จำเป็นของประชาชน 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ  (ร้อยละ 2)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : 
1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมดี มีการรักษาความสะอาดตามนโยบายเมืองน่าอยู่ 
3. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดี ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ :  
1 ส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่นให้สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด

ขยะมูลฝอย 
2. สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและ

ป้องกันโรคติดต่อ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ  (ร้อยละ 2)  

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ : 
1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้งอาคารสถานที่ และบุคลากร 
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  
3. มีความรู้ ความสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ และให้บริการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
4. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และทันสมัย 

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

        2. ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการให้บริการ   
        3. การปรับปรุง  อาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยต่อ
การบริการประชาชน 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ  (ร้อยละ 3)  

ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 3 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพเสด็จ จากยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ องค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพเสด็จ ได้จัดลำดับความสำคัญในการกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ของเทศบาล 
ไว้ดังนี้ 

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2) ด้านการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และการทำงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ทั้ง 5 ด้าน มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สำคัญและถือเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการกำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลำดับแรก คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพเสด็จ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ตอบสนองการให้บริการของประชาชน ประชาชนได้รับการบริการ
น้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
เมืองโดยรวม และเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ ลำดับที่สองคือ  ส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ น้อม
นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เป็นแหล่งศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพโดยมุ่งเน้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน ส่งเสริมฟื้นฟู การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  และส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  
และลำดับสุดท้าย คือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการทำงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนเป็นคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สิ่งแวดล้อมดี มีการ
รักษาความสะอาดตามนโยบายเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้งอาคารสถานที่ และบุคลากร  บุคลากรของ
เทศบาลมีความรู้ ความสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ และให้บริการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และทันสมัย   โดยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
เมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย  สนับสนุนกิจกรรม
คุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและป้องกันโรคติดต่อ  ส่งเสริม
กิจกรรมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพ่ิม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการ
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ให้บริการ  การปรับปรุง  อาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยต่อการ
บริการประชาชน 

2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ป ัจจ ัยและสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส ่วนราชการชัดเจน 
ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้ 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับ
ชั้น 
    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นท่ี 
    1.7 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและทันสมัย 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 พื้นที่ความรับผิดชอบกว้าง การดูแลไม่ทั่วถึง
สภาพหมู่บ้านห่างไกลกัน 
    1.2 ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน มีความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
    1.3 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
    1.4 งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
    1.5 การทำงานไม่มีการบูรณาการของหน่วยงาน
ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
    2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
มีอำนาจในการบริหารจัดการงานได้ท่ัวถึงและรวดเร็ว 
    2.2 มีขอบเขต อำนาจหน้าที ่รับผิดชอบไม่เต็ม
พ้ืนที ่
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก 
ตามแผนการกระจายอำนาจฯ 
    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
    2.1 อำนาจหน้าที ่ตามแผนการกระจายอำนาจ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่ ที่มีอำนาจ
หน้าที่ทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.
ทักท้วงอยู่เสมอ 
    2.5 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล 
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ 
ควบคุม ดูแลจากส่วนภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ภายในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ
และงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ทำ
ให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
    3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยการประชุม 
อบรมและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
    3.4 บุคลากรส่วนมากเป็นคนในพื้นที่และสามารถ
พูดภาษาท้องถิ่นได้ จึงเข้าใจสภาพพื้นที่ และความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

3. บุคลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การ
ทำงานไม่ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจ ทั้งที่
เป็นอำนาจหน้าที่ ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอน 
    3.3 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ 
และขาดทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน 
   
     
 

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง 
ทำให้มีอิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
    4.2 ได ้ ร ับงบประมาณจากการจ ัดสรรจาก
ส่วนกลาง 
 

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง 
    4.3 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ในตำบล 
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๓.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการ
ปฏิร ูปโครงการ อำนาจหน้าที ่ ทำให้บทบาทการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ 
(Area - Based)  และการบร ิ ห า ร ร าชกา รแบบ             
บูรณาการ 
     
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซงทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ 
ส ่งผลดำเน ินต ่อการดำเน ินนโยบายที ่ขาดความ
ต่อเนื่อง 
    1.2 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงาน 
    1.3 พื้นที่ติดแนวตะเข็บชายแดน ประชาชนเข้า
ออกสองประเทศได้ง่าย ยากต่อการควบคุม 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายทางการค้า การลงทุน ทั ้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม 10 ประเทศอาเซียน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและวามแตกต่างในสินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงข้ันต่ำ 300 บาท 
    2.5 อัตราการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม มี
ค่อนข้างสูง  
    2.6 การเปิดตลาดอาเซียนของแนวชายแดน 

 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนา
ไม่ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ ้น ความผันผวนของราคา
สินค้าอุปโภค/บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสารอาหารแห้ง 
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ
กลไกราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังน ิยมใช ้สารเคมี ในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง  
    2.6 ประชาชนยังม ีระบบความคิด หร ือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
    2.7 เกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้งต่อเนื่อง อุทกภัย 
วาตภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางด้าน
ทางเกษตรกรรม 

 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
องค์กร 
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3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั ้งอยู่
ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรี
ในเรื่องรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3  รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหา
ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
     
 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
ติดแนวชายแดนทำให้การป้องกันเป็นไปได้ยาก 
    3.2 ประชากรแฝง (คนต่างด้าว) ทำให้การจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่
มีอยู่จริง เบียดบังการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยม และวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอม
เมาเยาวชนให้เกิดปัญหาสังคม 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบาลรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          - พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 
บาท 
          - ค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท 
          - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ ไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท 
          - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
          - เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด 
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4. นโยบาลรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นโยบาย
ประชานิยม ทำใหเกิดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้จริง 
           
 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคได้ 
    5.2 สภาพภูมิประเทศลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันตก/ประเทศกัมพูชา 
    5.3 สภาพดินที่มีลักษณะเป็นดินดานไม่เหมาะแก่
การเพาะปลูก 
    5.4 ฝนไม่ตกตามฤดูการ/ปัญหาภัยแล้งซ้ำซ้อน 
    5.5 ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และการให้บริการ
ข้อมลูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก 
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นำมาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.3 ปัญหาและอุปสรรคจากเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต,ระบบไฟฟ้า 
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ส่วนที่ 3 
 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
 

1 

 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั องค์การ
บริหารส่วน

ตำบล              
ทัพเสด็จ 

 
บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง 

 
 

2 

 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
(เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
(สวัสดิการสังคม และ

ส่งเสริมอาชีพ) 

 
สำนักปลดั 

แผนการการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

การดำเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 
 

3 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนากีฬาและ
สาธารณสุข 

 
บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดั 
4 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
สำนักปลดั 

 
5 

 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

 
บริหารงานท่ัวไป 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สำนักปลดั 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลดั 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 10 แผนงาน 3 สำนัก/กอง 

 
 
 

 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท ี ่  1 โครงสร ้าง
พื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

3 
79 

 
 

260,000 
43,000,000 

 
 

3 
43 

 
 

260,000 
19,300,000 

 
 

3 
42 

 
 

260,000 
20,180,000 

 
 

3 
41 

 
 

260,000 
19,000,000 

 
 

3 
41 

 
 

260,000 
16,610,000 

 
 

15 
241 

 

 
 

1,300,000 
118,090,000 

รวม 82 43,260,000 46 19,560,000 45 20,440,000 44 19,260,000 44 16,870,000 261 119,390,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ 
คน สังคม) 
  1.1 แผนงานสร ้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
  1.2  แผนงานสว ัสด ิการ
สังคมและการส่งเสริมอาชีพ 
  1.3 แผนงานงบกลาง 
  1 .4  แผนงานการศ ึ กษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 

6 
 

3 
 

9 
56 

 
 
 

493,200 
 

250,000 
 

10,599,471 
8,410,749 

 
 
 

6 
 

3 
 

9 
56 

 
 
 

493,200 
 

250,000 
 

10,599,471 
8,410,749 

 
 
 

6 
 

3 
 

9 
56 

 
 
 

493,200 
 

250,000 
 

10,599,471 
8,410,749 

 
 
 

6 
 

3 
 

9 
56 

 
 
 

493,200 
 

250,000 
 

10,599,471 
8,410,749 

 
 
 

6 
 

3 
 

9 
56 

 
 
 

493,200 
 

250,000 
 

10,599,471 
8,410,749 

 
 
 

30 
 

15 
 

45 
275 

 
 
 

2,466,000 
 

1,250,000 
 

52,997,355 
41,303,745 

รวม 74 19,753,420 74 19,753,420 74 19,753,420 74 19,753,420 74 19,753,420 370 98,767,100 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาด้าน
กีฬาและสาธารณสุข 
  1.1 แผนงานด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกีฬา 
  1.2 แผนงานด้านสาธารณสุข 

 
 

3 
 

7 

 
 

475,000 
 

834,000 

 
 

3 
 

7 

 
 

475,000 
 

834,000 

 
 

3 
 

7 

 
 

475,000 
 

834,000 

 
 

3 
 

7 

 
 

475,000 
 

834,000 

 
 

3 
 

7 

 
 

475,000 
 

834,000 

 
 

15 
 

35 

 
 

2,375,000 
 

4,170,000 
รวม 10 1,209,000 9 1,209,000 9 1,209,000 9 1,209,000 9 1,209,000 45 6,545,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาด้าน
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
  1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

9 

 
 
 

395,000 

 
 
 

9 

 
 
 

395,000 

 
 
 

9 

 
 
 

395,000 

 
 
 

9 

 
 
 

395,000 

 
 
 

9 

 
 
 

395,000 

 
 
 

45 

 
 
 

1,975,000 

รวม 9 395,000 9 395,000 9 395,000 9 395,000 9 395,000 45 1,975,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทั่วไป 
  1.1 แผนงานด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ 
  1.2 แผนงานร ักษาความสงบ
ภายใน 
  1.3 บัญชีครุภัณฑ์ 

 

 
 

7 
 

12 
 

25 

 
 

1,015,000 
 

846,000 
 

1,751,260 

 
 

8 
 

12 
 

24 

 
 

1,085,000 
 

846,000 
 

1,492,260 

 
 

7 
 

12 
 

4 

 
 

1,015,000 
 

846,000 
 

106,000 

 
 

7 
 

12 
 

1 

 
 

1,015,000 
 

846,000 
 

23,000 

 
 

7 
 

12 
 

1 

 
 

1,015,000 
 

846,000 
 

23,000 

 
 

35 
 

60 
 

58 

 
 

5,075,000 
 

4,230,000 
 

3,439,520 

รวม 44 3,612,260 44 3,423,260 23 1,967,000 20 1,884,000 20 1,884,000 154 12,770,520 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
(โครงการที่เกินศักยภาพ) 

 
 

9 
 

 
 

37,338,300 

 
 

9 
 

 
 

37,338,300 

 
 

9 
 

 
 

37,338,300 

 
 

9 
 

 
 

37,338,300 

 
 

9 
 

 
 

37,338,300 

 
 

45 

 
 

186,691,500 

รวม 9 37,338,300 9 37,338,300 9 37,338,300 9 37,338,300 9 37,338,300 45 186,691,500 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

60 29,600,000 21 8,900,000 25 10,680,000 23 9,400,000 23 8,310,000 149 65,890,000 

รวมทั้งสิ้น 60 29,600,000 21 8,900,000 25 10,680,000 23 10,400,000 23 8,310,000 152 67,890,000 

แบบ ผ. 01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการรักษาความ
สะอาดตำบล ตัด
หญ้าสองข้างถนนใน
เขตตำบล 

เพื่อรักษาความ
สะอาดตำบล ตัด
หญ้าสองข้างถนนใน
เขตตำบล 

ตำบลทัพเสด็จ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รักษาความ
สะอาดในเขต
ตำบล 

สร้างความสะอาด 
สวยงามในเขต

พื้นที ่

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อแลกเปลี่ยน 
จ้างทำ ทำเอง หรือ
กรณีอื่นใด เพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิใน
สิ่งของที่เป็น วัสดุ
ไฟฟ้า  

ตำบลทัพเสด็จ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

มีสิ่งของที่เป็นวัสดุ
ไฟฟ้าใช้งานท่ีได้
มาตรฐานและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

3 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ก่อสร้างสิ่ง
ต่างๆเพื่อตอบวนอง
ต่อความต้องการใน
การปลูกสร้าง 

ตำบลทัพเสด็จ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การในงาน
ก่อสร้าง 

เพื่อก่อสร้างใน
รูปลักษณ์ต่างๆ

ตามความต้องการ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

รวม 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังลำเลียง
การเกษตร หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

500,000 500,000 - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

2 โครงการศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน
หลังใหม่ หมู่ท่ี 1 
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้านหลังใหม่ หมู่
ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก 

500,000 - - - - ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม
เป็นที่รวมชาวบ้าน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1            
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 1         
บ้านโคกเพร็ก 

500,000 500,000 - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ

เดินทางน้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิรส์         
สระเปี่ยมและคลอง
ตาเซียว หมู่ที่ 1            
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังในพื้นที่ และ
เพื่อป้องกันถนน 
ไม่ให้พังในฤดูน้ำ
หลาก ให้ความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

พื้นทีส่ระเปีย่มและ
คลองตาเซยีว หมู่ที่ 
1 บ้านโคกเพร็ก 

- 500,000 - - - น้ำไม่ท่วมใน
พื้นที่ และการ
สัญจรสะดวก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

5 โครงการขุดลอก
คลองตาเซยีวและ
หนองโบส หมู่ที่ 1            
บ้านโคกเพร็ก 

แก้ปัญหาคลองตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
1 บ้านโคกเพร็ก 

- - 500,000 - - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในเขตหมู่บ้านจะไม่
ขาดแคลนน้ำเพื่อ

การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

6 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน

พื้นที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

7 โครงการต่อเติมโรง
ทอผ้า หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกเพร็ก 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบ
ทอดและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

โรงทอผ้า หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

- - - 500,000 - ประชาชนได้
ร่วมฝึกทักษะ
อาชีพ 

ประชาชนสามานถ
สร้างรายได้ สร้าง
อาชีพ และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

8 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคลอง         
ตาเซียว หมู่ที่ 1            
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังในพื้นที่  

คลองตาเซยีว หมู่ท่ี 
1 บ้านโคกเพร็ก 

- - 500,000 - - น้ำไม่ท่วมใน
พื้นที่ และการ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

9 โครงการวางท่อท้าย
สระเปี่ยม หมู่ที่ 1            
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังในพื้นที่  

สระเปี่ยม หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

500,000 - - - - น้ำไม่ท่วมใน
พื้นที่ และการ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

10 โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
และผูย้ากไร้มีที่อยู่
อาศัย 

ซ่อมแซมบ้านให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกเพร็ก 

- - - - 100,000 จำนวนบ้านท่ี
สร้างหรือ
ซ่อมแซม 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไรม้ีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุน
อุดหนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลทัพเสด็จ 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อสนับสนุนให้เกดิ
การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ขึ้นมาดูแล 
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลทัพเสด็จ 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

- - - - 50,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนมีเงิน
สมทบใช้
สำหรับจัด
สวัสดิการ 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนเกิด
การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ความ
สามัคคีและความ
ร่วมมือกัน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

12 โครงการทำน้ำใส 
สระกะเวง 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
แม่น้ำ ลำคลอง 
แหล่งน้ำสาธารณะ
ให้สามารถใช้งานได้
ทุกฤดูกาล 

สระกะเวง 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

- - - 500,000 - ปริมาณน้ำใส
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 50 

ประชาชนได้บริโภค 
น้ำท่ีสะอาด และใช้
ในด้านการเกษตร 

ประชาชนได้
บริโภค น้ำท่ี

สะอาด และใช้
ในด้าน

การเกษตร 
13 โครงการทำน้ำใส 

สระคึกฤทธ์ิ 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
แม่น้ำ ลำคลอง 
แหล่งน้ำสาธารณะ
ให้สามารถใช้งานได้
ทุกฤดูกาล 

สระคึกฤทธ์ิ 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

- - - 500,000 - ปริมาณน้ำใส
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 50 

ประชาชนได้บริโภค 
น้ำท่ีสะอาด และใช้
ในด้านการเกษตร 

ประชาชนได้
บริโภค น้ำท่ี

สะอาด และใช้
ในด้าน

การเกษตร 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

เพื่อป้องกันน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ 

วางท่อระบายน้ำใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้าน
โคกเพร็ก 

- - - - 500,000 ร้อยละ 50 
ของพื้นที่มีการ
ระบายน้ำทีด่ี
ขึ้น 

สามารภป้องกันน้ำ
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

15 ฝึกอาชีพเสรมิ หมู่ที่ 
1 บ้านโคกเพร็ก 

เพื่อลดปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

หมู่ที่ 1 บ้านโคก
เพร็ก 

- - - - 500,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชนมีความรู้
และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวได ้

อบต.             
ทัพเสด็จ 

16 โครงการรางระบาย
น้ำรอบหมู่บ้าน              
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

รางระบายนำ้รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

500,000 - - - - ไม่มีน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่
ดำเนินการ 

เมื่อไมม่ีน้ำขัง           
ภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน
สะอาดและดีชึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
17 โครงการก่อสร้างท่อ

ลอดเหลี่ยมยกระดับ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

เพื่อระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังในพื้นที่ และ
เพื่อป้องกันถนน 
ไม่ให้พังในฤดูน้ำ
หลาก ให้ความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมยกระดับ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

500,000 - - - - น้ำไม่ท่วมใน
พื้นที่ และการ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

18 โครงการโคกหนอง
นาโมเดล หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้การน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตส์ู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบโคกหนอง
นาโมเดล 

โคกหนองนาโมเดล 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

300,000 300,000 - - - ประชาชนจะ
ลดปัญหาภัย
แล้งได้ 50% 
ของพื้นที่
ดำเนินการ 

สามารถเป็นแกนนำ
ขับเคลื่อนน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตส์ู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบโคกหนอง
นาโมเดล 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

19 โครงการขุดสระน้ำ
เพื่อการเกษตร              
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในพื้นที่
การเกษตร 

ขุดสระน้ำเพื่อ
การเกษตร              
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

500,000 - - - - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในเขตหมู่บ้านจะไม่
ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

20 โครงการลงลูกรังบด
เม็ดแน่นถนน
ลำเลียงการเกษตร 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรของ
ชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

21 โครงการฝายชะลอ
น้ำ รถข้ามได้ คลอง
ลำสะโตน,คลองยาง
,ทดตาคูน หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

เพื่อช่วยลดความ
รุนแรงและอตัราเร่ง
ของกระแสน้ำในลำ
ธาร ทำให้ระยะเวลา
การไหลของน้ำเพิ่ม
มากขึ้น สามารถ
บรรเทาความรุนแรง
อันเกิดจากการกดั
เซาะพังทลายของ
ดิน 

ฝายชะลอน้ำ รถข้าม
ได้ คลองลำสะโตน,
คลองยาง,ทดตาคูน
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

500,000 - - - - ประชาชนจะ
ลดปัญหาภัย
แล้งได้ 50% 
ของพื้นที่
ดำเนินการ 

สามารถกักเก็บ
ตะกอนท่ีไหลลงมา
กับน้ำในลำธารบน
พื้นที่ต้นน้ำ ทำให้
ช่วยยืดอายุของ
แหล่งน้ำทาง
ตอนล่างให้ตื้นเขิน
ช้าลง และคณุภาพ
ของน้ำดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

22 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำถนน
ลำเลียงการเกษตร 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

เพื่อเปิดทางน้ำไหล
และการระบายน้ำใน
พื้นที่การเกษตร 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

- 500,000 - - - ท่อระบายน้ำ
ไม่มีปญัหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่
ดำเนินการ 

การระบายน้ำในช่วง
ฤดูฝนมีความ
คล่องตัวและไมม่ี
ปัญหาน้ำท่วมขังใน
พื้นที ่

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ฟื้นฟูขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเชินกักเก็บน้ำได้
น้อย 

ขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

- - - 500,000 - มีน้ำใช้เพื่อการ
อุปโภค
มากกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ในเขตหมู่บ้านจะไม่
ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอุปโภค 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้าน
แสง ์

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

500,000 - - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

25 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน          
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

- 500,000 - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
แสง ์

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้าน
แสง ์

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 71 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคุ้ม
โคกมั่ง หมู่ท่ี 2 บ้าน
แสง ์

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัของ
ประชาชนท่ีสัญจร
บนถนน 

ถนนลาดยางสายคุ้ม
โคกมั่ง หมู่ท่ี 2 บ้าน
แสง ์

- - 200,000 - - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการใช้รถใช้
ถนนเพิ่มมาก
ขึ้น จำนวน
อุบัติเหตลุดลง 

ความเดือดร้อนใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรของ
ประชาชนลดลง 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

28 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ที่ประทับทรง
งาน หมู่ที่ 2 บ้าน
แสง ์

เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม ปลอดภัย 

ทีป่ระทับทรงงาน 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

- - - - 200,000 ภูมิทัศน์
บริเวณที่
ประทับทรง
งานมีความ
สวยงาม 

สภาพแวดล้อม
บริเวณที่ประทับทรง
งาน มีความสวยงาม 
ร่มรื่น  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

29 โครงการขยายเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 72 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

30 โครงการสนับสนุน
พันธุ์ผักริมรั้วกินได้ 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

เพื่อให้มีพืชผัก
เพียงพอแต่การ
บริโภคในครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ - - - 200,000 - ประชาชนได้
รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ
และนำความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้
กับครัวเรือน 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการปลูกผักปลอด
สารพิษและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

31 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ แม่บ้าน,
เยาวชน,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ด้อยโอกาส 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ และ สร้าง
รายได้เสริมเพิ่มขึ้น 
และลดรายจ่าย 

กลุ่มอาชีพ แม่บ้าน,
เยาวชน,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ด้อยโอกาส 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

- - - - 30,000 ประชาชน
สามารถนำ
ความรู้ไป
ประกอบ
อาชีพเพื่อ
สร้างรายได ้

ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไป
ประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได ้

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

32 โครงการปรับปรุง
ฟื้นฟูอนุสรณส์ถาน
บรรพบุรุษ หมู่ที่ 2 
บ้านแสง ์

เพื่อรักษาความเป็น
เอกลักษณ์และวิถี
ชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ 

สภาพภมูิทัศน์ให้ มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 

- - 100,000 - - ก่อให้เกิดการ
ทำงานร่วมกัน
ของประชาชน 

ทำให้ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหน วัฒนธรรมที่
บรรพบุรุษไดส้ร้างไว ้

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

33 โครงการเทคอนกรีต
ถนนรอบหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 
3 บ้านเจียงดำ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรของ
ชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต หมู่ที่
3 บ้านเจียงดำ 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

34 โครงการเสียงตาม
สายรอบหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

35 โครงการทาง
ยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง (จากฝายไป
หาทางครูสง่า) หมู่ที่ 
3 บ้านเจียงดำ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
และขนส่งพืชผล
การเกษตรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ 

500,000 - - - - เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

36 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน          
หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
37 โครงการทำรั้วศูนย์

เด็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
เจียงดำ 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

รั้วศูนย์เด็ก หมู่ที่ 3 
บ้านเจียงดำ 

- - - 500,000 - เด็กได้รับความ
ปลอดภัย 

ผู้ปกครองและเด็กมี
ความมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
38 โครงการรางระบาย

น้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน
เจียงดำ 

เพื่อระบายน้ำจาก
พื้นทีเ่พื่อป้องกัน น้ำ
ท่วม 

รางระบายนำ้ หมู่ที่ 
3 บ้านเจียงดำ 

500,000 - - - - ร้อยละ 50 
ของพื้นที่ มี
การระบายน้ำ
ที่ดีขึ้น 

สามารถป้องกันน้ำ
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

39 โครงการทำลาน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
3 บ้านเจียงดำ 

เพื่อให้บริการแก่
ชุมชนสำหรับทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

มีพื้นท่ีในการ
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านเจียงดำ 

- - - - 500,000 ลาน
อเนกประสงค์
ตามขนาดที่
กำหนด 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

40 โครงการไฟส่องทาง
แผงโซล่าเซลล์ใน
หมู่บ้าน (ไฟส่อง
สว่างในหมู่บ้าน) หมู่
ที่ 4 บ้านโคกแจง        

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 4 บ้านโคก
แจง 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

41 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้น ทำนบตาโค
ลด หมู่ที่ 4 บ้านโคก
แจง 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น 
ทำนบตาโคลด หมู่ที่ 
4 บ้านโคกแจง 

500,000 - - - - เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโคก
แจง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
โคกแจง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

43 โครงการเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 4 บ้าน
โคกแจง 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 4 บ้านโคก
แจง 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนลำเลยีง
การเกษตรบดอัด
ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน
โคกแจง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 4 
บ้านโคกแจง 

- - - 500,000 - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

45 โครงการเพิม่แนวท่อ
ประปา หมู่ท่ี 4 
บ้านโคกแจง 

เพื่อขยายกำลังการ
ผลิตนำ้ประปาของ
หมู่บ้าน 

ขยายกำลังการผลติ
น้ำประปา หมู่ท่ี 4 
บ้านโคกแจง 

- - 500,000 - - เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ให้มากยิ่งขึ้น 

ทั้งทางด้าน
ระบบผลิต 
ระบบส่ง และ
จ่ายน้ำประปา 

เพื่อให้บรกิาร
น้ำประปาแก่
ประชาชนในพื้นที ่

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

46 โครงการจดัผ้า,จัด
ริบบิ้นในงานพิธี
ต่างๆในหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 4 บ้านโคก
แจง 

สามารถนําความรู
จากการอบรมนาํไป
ใชประโยชนได ้

งานพิธีต่างๆใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านโคกแจง 

- - - - 30,000 สามารถนํา
ความรไูปใช
ประโยชน ไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ 

ได้รับความรจูากการ
จับจีบผา และการ
จัดดอกไม ้

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

47 โครงการชะลอ
ความเร็วในหมูบ่้าน
และหน้าโรงเรยีน
บ้านโคกแจง หมู่ที่ 
4 บ้านโคกแจง 

เพื่อเสรมิสร้าง
จิตสำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
ลด อุบัตเิหตุทาง
ถนนอย่างยั่งยืน 

ลดความสูญเสยีชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ทางถนน หมู่ที่ 4 
บ้านโคกแจง 

- - 300,000 - - ประซาซน
เดินทางสัญจร
อย่างปลอดภัย 

ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ
ความรู้ มีจติสำนึก
ความปลอดภัย 
ตระหนักถึงปัญหา
การเกิดอุบัตเิหตุ 
และร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาทั้งได ้

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

48 โครงการสนับสนุน
งบประมาณการออก
กำลังกาย หมู่ที่ 4 
บ้านโคกแจง 

เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วย และการ
เกิดโรคของผู้ป่วย
รายใหม่ในชุมชน 

ผู้นำชุมชน สภาเด็ก
และเยาวชน 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 

- - - 300,000 - ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรงปราศจาก
โรคภยัไข้เจ็บ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

49 โครงการเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ทหาร 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

50 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน          
หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ทหาร 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ทหาร 

- 500,000 - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

51 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้น 2 จุด หมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น           
2 จุด หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร 

500,000 - - - - เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อ 
3 จุด หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

54 โครงการร่องระบาย
น้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 บ้านโคกทหาร 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ำใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่รน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านก็
ยังสะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

55 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 5 บ้านโคก
ทหาร 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
56 โครงการก่อสร้าง

ขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านโคกทหาร 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
5 บ้านโคกทหาร 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

57 โครงการรางระบาย
น้ำแบบไม่มฝีาปดิ
รอบหมู่บ้านมะกอก 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

รางระบายนำ้แบบไม่
มีฝาปิดรอบหมู่บา้น
มะกอก หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่รน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านก็
ยังสะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

58 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่าง ระบบโซล่า
เซลล์หมู่บ้านมะกอก 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

500,000 - - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

59 โครงการประปาน้ำ
ใส หมู่ที่ 6 บ้าน
มะกอก 

เพื่อมีน้ำประปาที่
สะอาด ปลอดภยัไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

ประปา หมู่ท่ี 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคนำ้ประปาที่มี
คุณภาพสะอาด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
60 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
6 บ้านมะกอก 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

61 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

- 500,000 - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
62 โครงการสร้างฝาย

น้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้าน
มะกอก 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น           
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

- 500,000 - - - เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้าง
ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

64 โครงการก่อสร้าง
ถนนยกระดับพร้อม
ลงลูกรังบดอดั
เชื่อมต่อบ้านมะกอก
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

65 โครงการถนนเรียบ
คลองส่งน้ำทางทิศ
ตะวันออก - ทางทิศ
ใต้ หมู่ท่ี 6 บ้าน
มะกอก 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

ถนนเรียบคลองส่ง
น้ำทางทิศตะวันออก 
- ทางทิศใต้ หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น ใช้
เวลาในการ
เดินทาง
น้อยลง 

เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

66 โครงการลอกและทำ
ความสะอาดท่อ
ระบายน้ำแบบฝาปดิ 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

รางระบายนำ้แบบไม่
มีฝาปิดรอบหมู่บา้น
มะกอก หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่รน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านก็
ยังสะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

67 โครงการจดัซื้อ
เครื่องคัดเมลด็พันธ์ุ
ข้าว หมู่ที่ 6 บ้าน
มะกอก 

เพื่อคัดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก - - - - 500,000 ประชาชนได้
บริโภคเมล็ด
ข้าวที่ได้
มาตรฐาน 

เพื่อช่วยเกษตรกร
ประหยดัเวลา ลด
ต้นทุนและแรงงาน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

68 โครงการจดัทำแนว
เขตที่
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

เพื่อวิเคราะหส์ภาพ
ปัญหาและแนวทาง
ในการจัดทำแนวเขต
ที่ดิน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน 
ในการกำหนดแผนท่ี
แนวเขตที่ดินของรัฐ 

ที่สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

- - - 500,000 - ให้มีแนว
ทางแก้ไข
ปัญหาการบุก
รุกที่ดิน 

ทราบผลการ
วิเคราะหส์ภาพ
ปัญหาการจัดทำ
แนวเขตที่ดิน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

69 โครงการจดัซื้อพันธุ์
ข้าว (หอมมะลิ) หมู่
ที่ 6 บ้านมะกอก 

เพื่อคัดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก - - - - 500,000 ประชาชนได้
บริโภคเมล็ด
ข้าวที่ได้
มาตรฐาน 

เพื่อช่วยเกษตรกร
ประหยดัเวลา ลด
ต้นทุนและแรงงาน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

70 โครงการรางระบาย
น้ำท้ิงคลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

รางระบายนำ้แบบไม่
มีฝาปิดรอบหมู่บา้น
มะกอก หมู่ที่ 6 
บ้านมะกอก 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่รน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านก็
ยังสะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

71 โครงการรางระบาย
น้ำพร้อมฝาปดิรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

รางระบายนำ้แบบไม่
มีฝาปิดรอบหมู่บา้น
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่รน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านก็
ยังสะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

72 โครงการลานกีฬา 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ลานกีฬา หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

500,000 - - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีพ้ืนท่ี
ออกกำลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน รวมทั้ง
ประชาชนท่ัวไป มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

73 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่าง ระบบโซล่า
เซลล์รอบหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

500,000 - - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

74 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังพร้อมบด
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

75 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกสะอาด 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
7 บ้านโคกสะอาด 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

76 โครงการเครื่องกรอง
น้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

เพื่อบริโภคนำ้ที่
สะอาด ปลอดภยั ไม่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- 100,000 - - - มีเครื่องกรอง
น้ำทีส่ะอาด
ปลอดภัย 

มีน้ำที่สะอาด
ปลอดภัยในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

77 โครงการขยายสระ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อมีน้ำประปาที่
สะอาด ปลอดภยัไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

สระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - 500,000 - - คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคนำ้ประปาที่มี
คุณภาพสะอาด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
78 โครงการสนับสนุน

กิจกรรมผู้สูงอายุ,             
ผู้พิการ,เด็ก หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

เพื่อเสรมิสร้างให้มี
ปฏิสัมพันธ์ และ
ตระหนักถึง
ความสำคญัในการ
อยู่ร่วมกัน 

หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - 30,000 - - ได้มีการพบปะ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
และรูส้ึกมี
คุณค่าใน
ตนเอง 

ได้มีการพบปะ และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

79 โครงการสนับสนุน
โรคระบาดด้านพืช
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด  

เพื่อให้ผลผลติของ
เกษตรกร มีปริมาณ
และคณุภาพดีขึ้น 

หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - 50,000 - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ปัญหาทาง
สาธารณสุข
เบื้องต้น ได้
อย่างทันต่อ
เหตุการณ ์

ประชาชน มีความรู้
ในการป้องกันตนเอง
และเผยแพร่ข้อมลู
ให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

80 โครงการจดัซื้อพันธุ์
ข้าว (หอมมะลิ) หมู่
ที่ 7 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อคัดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - - 500,000 - ประชาชนได้
บริโภคเมล็ด
ข้าวที่ได้
มาตรฐาน 

เพื่อช่วยเกษตรกร
ประหยดัเวลา ลด
ต้นทุนและแรงงาน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

81 โครงการด้าน
เยาวชนป้องกันยา
เสพติด หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกสะอาด 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
ยาเสพตดิให้เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - - 500,000 - ได้รับรู้
รับทราบถึง
ปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพ
ติด ร้อยละ 
๙๐ 

เพื่อสร้างเครือข่าย
นักเรียนในการ
ป้องกันและแก้ไข
ต่อต้านยาเสพตดิ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

82 โครงการประปาน้ำ
ใส หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

เพื่อมีน้ำประปาที่
สะอาด ปลอดภยัไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

สระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - - 500,000 - คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคนำ้ประปาที่มี
คุณภาพสะอาด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
83 โครงการขุดลอก

คลอง หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกสะอาด 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
7 บ้านโคกสะอาด 

- - - 500,000 - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 88 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

84 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลี้ยง
เป็ด,ไก่,ปลา หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

ส่งเสริมและขยายผล
การทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - - - 500,000 ประชาชนไดม้ี
ความรู้ทาง
วิชาการ
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงปลา
ควบคู่กับการ
และการเลีย้ง
ไก่,เป็ด 

เพื่อใหป้ระชาชนนำ
ความรู้ในการเลี้ยง
เป็ด,ไก่,ปลา ไป
ประกอบอาชีพ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

85 โครงการสนับสนุน
ภาชนะเก็บน้ำดืม่ 
(ถัง 2,000 ลติร) 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำสะอาดบริโภคได้
อย่างเพียงพอตลอด
ปี 

หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด 

- - - - 500,000 ถังภาชนะเก็บ
น้ำดื่ม  

มีน้ำสะอาดบรโิภค
ได้อย่างเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

86 โครงการสนับสนุน
เมลด็พันธ์พืช ผัก
สวนครัว หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

เพื่อให้มีพืชผัก
เพียงพอแต่การ
บริโภคในครัวเรือน 

ถนนลาดยางสายคุ้ม
โคกมั่ง หมู่ท่ี 2 บ้าน
แสง ์

- - - - 200,000 ประชาชนได้
รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ 
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการปลูก
ผักและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 89 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

87 โครงการซ่อมแซม
เสียงตามสาย หมู่ที่ 
7 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกสะอาด 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

88 โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย หมู่ที่ 
8 บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

500,000 - - - - 
 

ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

89 โครงการระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ตามซอย 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

90 โครงการประปาน้ำ
ใส หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อมีน้ำประปาที่
สะอาด ปลอดภยัไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

สระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

500,000 - - - - คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคนำ้ประปาที่มี
คุณภาพสะอาด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 90 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

91 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
พร้อมระบบไฟ หมู่ที่ 
8 บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคมหมู่ที่ 
8 บ้านน้อยพัฒนา 

- - - - 500,000 ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคมเป็น
ที่รวมชาวบ้านร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

92 โครงการร่องระบาย
น้ำตามซอย หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 
8 บ้านน้อยพัฒนา 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่ีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน หมู่บ้านก็ยัง
สะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
93 โครงการก่อสร้าง

ประตรูะบายนำ้ สระ
ประปาพร้อมขดุ
คลองไสไ้ก่ หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อปรับความเร็ว
ของน้ำ หรือใช้ใน
การกักเก็บน้ำได ้

สระประปา หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

500,000 - - - - ป้องกันการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

เพื่อใช้ควบคุมการ
ไหลของน้ำ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

94 โครงการก่อสร้าง
ถนนรอบสระประปา 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

สระประปา หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

- - - 500,000 - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 91 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2,000 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

- - - - 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

96 โครงการขุดขยาย
สระหนองตราด 
100 ไร่ หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดขยายสระหนอง
ตราด หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

- - - 500,000 - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

97 โครงการระบบ
ประปาตัวใหญ่ หมู่ที่ 
8 บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อมีน้ำประปาที่
สะอาด ปลอดภยัไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

สระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- 500,000 - - - คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคนำ้ประปาที่มี
คุณภาพสะอาด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
98 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

99 โครงการฝาย
ชะลอน้ำคลองไผ่ 
จำนวน 4 จุด หมู่
ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อช่วยกักเก็บ
ตะกอนท่ีไหลลงมา
กับน้ำในลำธารบน
พื้นที่ต้นน้ำ ทำให้
ช่วยยืดอายุของ
แหล่งน้ำทาง
ตอนล่างให้ตื้นเขิน
ช้าลง และคณุภาพ
ของน้ำดีขึ้น 

ฝายชะลอน้ำคลอง
ไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- 500,000 - - - ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ลดความเสยีหาย
ของพื้นทีใ่นช่วงฤดู
แล้งและหน้าฝน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

100 โครงการสร้างสวน
สุขภาพพร้อม
เครื่องออกกำลัง
กาย หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

สวนสุขภาพพร้อม
เครื่องออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- - - 500,000 - ประชาชนใน
พื้นที่มีพ้ืนท่ี
ออกกำลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน รวมทั้ง
ประชาชนท่ัวไป มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังถนน
ลำเลียงการเกษตร 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

102 โครงการขุดลอก
คลองไสไ้ก่สะพาน
ขาว-บ้านน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 8 
บ้านน้อยพัฒนา 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

โครงการขุดลอก
คลองไสไ้ก่สะพาน
ขาว-บ้านน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- 500,000 - - - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

103 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กใน
หมู่บ้าน            
หมู่ที่ 9 บ้านรม่
ไทร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
ร่มไทร 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

104 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำ หมู่
ที่ 9 บ้านร่มไทร 

500,000 - - - - ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่ีน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน หมู่บ้านก็ยัง
สะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

105 โครงการยกระดับ
ถนนพร้อมลงลูกรัง            
หมู่ที่ 9 บ้านรม่
ไทร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนยกระดับพร้อม
ลงลูกรัง            
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร 

- 500,000 - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

106 โครงการถนน
ลำเลียงการเกษตร
ยกระดับดินพร้อม
วางท่อ หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

- 500,000 - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

107 โครงการเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศ 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

108 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
109 โครงการขุดลอก

แหล่งน้ำ หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดลอกแหล่งน้ำ     
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร            
 

500,000 - - - - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
110 โครงการซ่อมแซม

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

เพื่อมีน้ำประปาที่
สะอาด ปลอดภยัไว้
ใช้ในหมู่บ้าน 

สระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

- - 500,000 - - คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคนำ้ประปาที่มี
คุณภาพสะอาด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

111 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 9            
บ้านร่มไทร 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม         
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร          
 

- - - - 500,000 ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคมเป็น
ที่รวมชาวบ้านร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

112 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างตามถนน หมู่
ที่ 9 บ้านร่มไทร          

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร            
 

- - - 500,000 - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิรส์         
ระบายน้ำ 3 แห่ง 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่
ไทร 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังในพื้นที่ และ
เพื่อป้องกันถนน 
ไม่ให้พังในฤดูน้ำ
หลาก ให้ความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สระบายนำ้ 
3 แห่ง หมู่ที่ 9 บ้าน
ร่มไทร 

500,000 - - - - น้ำไม่ท่วมใน
พื้นที่ และการ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

114 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้น 3 จุด หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น           
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร 

500,000 - - - - เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

115 โครงการศาลาพัก
ริมทางในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9  บ้านร่ม
ไทร          

ใช้เป็นที่พักผ่อน
สำหรับบคุคลทั่วไป 

ศาลาพักรมิทางใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านร่มไทร          

- - - - 200,000 เพื่อสร้างศาลา
พักผ่อนนใน
เวลาว่าง 

ได้ศาลาสำหรับ
พักผ่อน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

116 โครงการก่อสร้าง
ลานตากข้าว หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

เพื่อตากข้าวและ
พืชผลทางการ
เกษตร 

ลานตากข้าว หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

- - - 500,000 - เพื่อเป็นการใช้
พื้นที่ว่างเปล่า
ให้เกิด
ประโยชน ์

เพื่อให้เกษตรกรมีที่
สำหรับตากข้าวท่ี
เก็บเกี่ยวและ
ผลิตผลทางการ
เกษตรอื่นๆ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

117 โครงการติดกล้อง
วงจรปิด หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

- - - 100,000 - รักษาความ
ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม 
การโจรกรรม และ
ปัญหายาเสพตดิ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

118 โครงการส่งเสริม
อาชีพ หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ประชาชน หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

- - - - 200,000 ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไป 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ว่างงาน ตกงาน ให้มี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

119 โครงการพัฒนา
พันธุ์ข้าว หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

เพื่อคัดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

ประชาชน หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

- - - - 200,000 ประชาชนได้
บริโภคเมล็ด
ข้าวที่ได้
มาตรฐาน 

เพื่อช่วยเกษตรกร
ประหยดัเวลา ลด
ต้นทุนและแรงงาน 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

120 โครงการเลี้ยงไหม 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่
ไทร 

ความเข้าใจ 
ความชำานาญดา้น
การปลูกหม่อนเลีย้ง
ไหม 

โครงการเลี้ยงไหม 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่ไทร 

- - - 300,000 - เพื่อเป็นการใช้
พื้นที่ว่างเปล่า
ให้เกิด
ประโยชน ์

สามารถนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ได ้

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

121 โครงการเลี้ยงไกไ่ข่ 
หมู่ที่ 9 บ้านรม่
ไทร 

ส่งเสริมและขยายผล
การทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

การเลีย้งไก่ไข่ หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

- - 500,000 - - ประชาชนไดม้ี
ความรู้ทาง
วิชาการ
เกี่ยวกับการ
การเลีย้งไก ่

เพื่อใหป้ระชาชนนำ
ความรู้ในการเลี้ยงไก่
ประกอบอาชีพ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

122 โครงการปลูกป่า
ชุมชน หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

เพื่อเสรมิสร้างปลุก
จิตสำนึกให้แก่
เยาวชน 

ปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

- 500,000 - - - เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว พื้นที่ป่า
ไม้ในพ้ืนท่ี 

รักษาสิ่งแวดล้อม 
และช่วยกันดูแล
รักษาป่าไม้ใหค้ง
ความอุดมสมบูรณ์
ต่อไป 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

123 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

124 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้น หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น           
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง
แผง 

500,000 - - - - เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

125 โครงการก่อสร้าง
ถนนซอยข้าง
สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนซอยข้างสำนัก
สงฆ์ หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองแผง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

126 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองแผง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง
แผง 
 

- 500,000 - - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

127 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย หมู่
ที่ 10 บ้านคลอง
แผง 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองแผง 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนได้
ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้านจัดเจนขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 100 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

128 โครงการก่อสร้าง
ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

129 โครงการขยาย
คลองยุทธศาสตร์
และทำท่ีพักน้ำ 
พร้อมประตูเปิด -
ปิด หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองแผง 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

คลองยุทธศาสตร์ 
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง
แผง 

- 500,000 - - - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

130 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

สนามกีฬา หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

- - - - 500,000 เพื่อลดจำนวน
ผู้เสพ/ผูต้ิดยา
เสพติด กลุ่ม
เสี่ยง โดยการ
อบรมบำบัด
ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้
ติด 

เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ 
ไม่ให้เป็นแหล่งมั่ว
สุม และลดการ
ระบาดของยาเสพ
ติด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 101 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

131 โครงการขุดระบาย
น้ำในหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ขุดระบายนำ้ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

132 โครงการปรับปรุง
ถนนลำเลยีง
การเกษตรพร้อม
ลงลูกรัง หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

133 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองแผง 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลาดยางทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านคลองแผง 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 102 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

134 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน
พร้อมห้องน้ำ            
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม            
หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
น้ำใส 

- 500,000 - - - ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคมเป็น
ที่รวมชาวบ้านร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

135 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

136 โครงการถมลูกรัง
ตามถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำ
ใส 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำใส 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 103 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

137 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้น หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น           
หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
น้ำใส 

500,000 - - - - เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

138 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างในชุมชน         
(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำ
ใส 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

- - 500,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

139 โครงการเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
(หอกระจายข่าว) 
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

140 โครงการถนน
ลูกรังเสริมตาม
ซอยในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลูกรังเสริมตาม
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำใส 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

141 โครงการเรียงหิน
ในสระประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

เพื่อกันสระประปา
พัง ช่วยให้น้ำไม่ขุ่น 

เรียงหินในสระ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำใส 

- 500,000 - - - สระน้ำประปา
จะสะอาดขึ้น
กว่าเดิม 

น้ำประปาไม่ขุ่น กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

142 โครงการขุดลอก
ทางระบายน้ำใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ขุดลอกทางระบาย
น้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำใส 

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

143 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาเก่า
ในหมู่บ้าน       
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม            
หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
น้ำใส 

- - 500,000 - - ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคมเป็น
ที่รวมชาวบ้านร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

144 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

สนามกีฬา หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

- - - - 500,000 เพื่อลดจำนวน
ผู้เสพ/ผูต้ิดยา
เสพติด กลุ่ม
เสี่ยง โดยการ
อบรมบำบัด
ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้
ติด 

เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ 
ไม่ให้เป็นแหล่งมั่ว
สุม และลดการ
ระบาดของยาเสพ
ติด 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

145 โครงการซ่อมแซม
คลองไสไ้ก่ท่ีชำรุด 
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

เพื่อปรับความเร็ว
ของน้ำ หรือใช้ใน
การกักเก็บน้ำได ้

สระประปา หมู่ที่ 
11 บ้านคลองน้ำใส 

500,000 - - - - ป้องกันการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

เพื่อใช้ควบคุมการ
ไหลของน้ำ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

146 โครงการลูกรังตาม
ซอยในหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสร ี

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ลูกรังตามซอยใน
หมู่บ้านพร้อมวางท่อ 
หมู่ที่ 12 บ้านทัพ
เสร ี

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

147 โครงการยกถนน
ลำเลียงการเกษตร
พร้อมท่อพร้อม
ลูกรัง หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสร ี

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตรพร้อมท่อ
พร้อมลูกรัง หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสร ี

500,000 - - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

148 โครงการไฟโซล่า
เซลล์ตามไหล่ทาง 
หมู่ที่ 12 บ้าน  
ทัพเสร ี

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 12 บ้าน           
ทัพเสร ี

- - - - 500,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

149 โครงการก่อสร้าง
ลานตากข้าวใน
ชุมชน หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสร ี

เพื่อตากข้าวและ
พืชผลทางการ
เกษตร 

ลานตากข้าว หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสร ี

- - 500,000 - - เพื่อเป็นการใช้
พื้นที่ว่างเปล่า
ให้เกิด
ประโยชน ์

เพื่อให้เกษตรกรมีที่
สำหรับตากข้าวท่ี
เก็บเกี่ยวและ
ผลิตผลทางการ
เกษตรอื่นๆ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

150 โครงการลอก
คลองในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้าน  
ทัพเสร ี

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดลอกแหล่งน้ำ     
หมู่ที่ 12 บ้าน           
ทัพเสร ี
 

- -  500,000 - มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 107 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตตาม
ซอย หมู่ที่ 12 
บ้านทัพเสร ี

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตตาม
ซอย หมู่ที่ 12 บ้าน
ทัพเสร ี

- 500,000 - - - การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

152 โครงการก่อสร้าง
ถนนสองข้างเรียบ
คลอง  
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ก่อสร้างถนนสอง
ข้างเรียบคลอง         
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

153 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน                   
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน                   
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

154 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังบด
อัด                       
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังบดอัด                       
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 108 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้าง
ถนนลำเลยีง
การเกษตร                 
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ถนนลำเลยีง
การเกษตร                 
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

156 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น                          
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

สร้างฝายน้ำล้น           
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

157 โครงการก่อสร้าง
ทำนบดิน                 
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ก่อสร้างทำนบดิน                 
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
158 โครงการขุดลอก

คลอง                       
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดลอกแหล่งน้ำ     
หมู่ที่ 1 – 12 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

159 โครงการขุดลอก
คลองไสไ้ก่                 
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

โครงการขุดลอก
คลองไสไ้ก่                    
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
160 โครงการก่อสร้าง

บล็อกคอนเวิรส์ 
หมู่ที่ 1 – 12         

เพื่อระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังในพื้นที่ และ
เพื่อป้องกันถนน 
ไม่ให้พังในฤดูน้ำ
หลาก ให้ความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส หมู่ที่ 1 – 12         

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 น้ำไม่ท่วมใน
พื้นที่ และการ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

161 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำ                         
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การส่งเสริม
การเกษตร  

ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ำ                         
หมู่ที่ 1 – 12 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เก็บกักน้ำใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
ของประชาชน 

ในพื้นที่ 

เพื่อการเกษตรและ 
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

162 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล์   
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
พื้นที ่

ประชาชนมีความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
163 โครงการโคกหนอง

นาโมเดล                
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้การน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตส์ู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบโคกหนอง
นาโมเดล 

โคกหนองนาโมเดล 
หมู่ที่ 1 – 12 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนจะ
ลดปัญหาภัย
แล้งได้ 50% 
ของพื้นที่
ดำเนินการ 

สามารถเป็นแกนนำ
ขับเคลื่อนน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตส์ู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบโคกหนอง
นาโมเดล 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

164 โครงการขุดสระ
หมู่ที่ 1 – 12  

เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดสระ                    
หมู่ที่ 1 – 12  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ในพื้นที่จะไม่ขาด
แคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
165 โครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรังพร้อม
บดอัด                    
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
ของชาวบ้าน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมบดอัด                    
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

166 โครงการขยาย
เสียงตาม                   
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 1 – 12 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้ยินเสียง
ประกาศอย่าง
ชัดเจน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้านจัดเจน
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

167 โครงการขุดร่อง
ระบายน้ำ                 
หมู่ที่ 1 – 12 

ระบายน้ำไม่ให้ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ขุดร่องระบายนำ้                 
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่ให้น้ำท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

เมื่อไมม่รน้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านก็
ยังสะอาดขึ้น 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 
168 โครงการก่อสร้าง

ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร    
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อตากข้าวและ
พืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการ
เกษตร                      
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อเป็นการใช้
พื้นที่ว่างเปล่า
ให้เกิด
ประโยชน ์

เพื่อให้เกษตรกรมีที่
สำหรับตากข้าวท่ี
เก็บเกี่ยวและ
ผลิตผลทางการ
เกษตรอื่นๆ 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

169 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์                     
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม ปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์                     
หมู่ที่ 1 – 12 

- - - 500,000 - ปรับภูมิทัศน์
ใหม้ีความ
สวยงาม 

สภาพแวดล้อม มี
ความสวยงาม ร่มรื่น  

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

170 โครงการสวน
เฉลิมพระเกียรติ                  
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อเชิญชวนให้
ทุกภาคส่วนร่วม
ประสานพลัง
ความสามัคคี
โดยการรวมพลัง
จิตอาสา 

สวนเฉลมิพระ
เกียรติ                  
หมู่ที่ 1 – 12 

- - 300,000 - - ร่วมแรง
ร่วมใจ           
กันทำ
ประโยชน์
เพื่อสังคม 

เกิดความสามัคคี
ของประชาชนใน
ชุมชนผ่านการ
รวมพลังจิต
อาสา 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

171 โครงการลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
เอนกประสงค์                  
หมู่ที่ 1 – 12 

เพื่อความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ของชาวบ้าน 

ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
เอนกประสงค์                  
หมู่ที่ 1 – 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสญัจร
สะดวกขึ้น  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
อบต.             

ทัพเสด็จ 

รวม 43,000,000 43,000,000 43,000,000 44,000,000 44,000,000    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน ในพื้นที่
ตำบลทัพเสด็จ 

เพื่อค่าเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
และค่าอื่นๆในการ
ดำเนินการตาม
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็กเยาวชน
และประชาชน ใน
พื้นที่ตำบลทัพเสด็จ 

ตำบลทัพเสด็จ 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 65 
ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้
และสามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพได้ 

ในอนาคตเด็กและ
เยาวชนจะมีอาชีพ
ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

2 โครงการศูนย์
เยาวชนระดับพื้นท่ี 
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
และป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิใน
เยาวชนนอก
สถานท่ี 

เพื่อค่าเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
และค่าอื่นๆในการ
ดำเนินการตาม
โครงการศูนย์
เยาวชนระดับพื้นท่ี 
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
และป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิในเยาวชน
นอกสถานท่ี 

ตำบลทัพเสด็จ 53,200 
 

53,200 53,200 53,200 53,200 ร้อยละ 65 
ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้
และสามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพได้ 

ในอนาคตเด็กและ
เยาวชนจะมีอาชีพ
ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
และจัดกจิกรรม
สภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อค่าเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
และค่าอื่นๆในการ
ดำเนินการตาม
โครงการส่งเสริม
และจัดกจิกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

ตำบลทัพเสด็จ 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 65 
ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้
และสามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพได้ 

ในอนาคตเด็กและ
เยาวชนจะมีอาชีพ
ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

4 อุดหนุนอำเภอ            
ตาพระยาตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ระดับอำเภอ 

เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ตำบลทัพเสด็จ 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประสานงาน
กับคณะกรรม 
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปก 
ครองส่วน
ท้องถิ่นใน
พื้นที ่

ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สตรี 
เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม 
อปพร. กู้ชีพกู้ภัย
ใหม่และทบทวน 

เพื่อทบทวนความรู้
ใหม่ๆ ให้มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพใน
กรปฏิบัติงานมากข้ึน 

ตำบลทัพเสด็จ 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้

เกิดความสามัคคี ใน
การช่วยเหลือ
ป้องกันสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้นในเขต
พื้นที ่

สำนักปลดั 

6 ยุทธศาสตร์
สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุขภายใต้           
4 ด ี

เพื่อรวบรวมและ
พัฒนาฐานข้อมูล 4 
ดีวิถีพอเพียง คือ          
คนดี สุขภาพดี 
รายได้ดี และ
สิ่งแวดล้อมด ี

ตำบลทัพเสด็จ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริม
ศักยภาพของ
องค์กรปก 
ครองส่วน
ท้องถิ่นให้
เข้มแข็งไปสู่
การเปลีย่น 
แปลงและ
คุณภาพสังคม
ที่ดีกว่าเดิม 

เพื่อนำไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
สังคมคณุภาพ ซึ่ง
เป็นการทำงานแบบ
บูรณาการของทุก
ภาคส่วน ประชาชน
เป็นคนดี สุขภาพดี 
รายได้ดีและ
สิ่งแวดล้อมด ี

สำนักปลดั 

รวม 493,200 493,200 493,200 493,200 493,200    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.2 แผนงานสวสัดิการสังคม และการส่งเสรมิอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการวันคน
พิการสากล 

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้ผู้พิการใน
พื้นที ่

อบต.ทัพเสด็จ 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีขวัญ
กำลังใจและ
ทัศนคติดีขึ้น 

ผู้พิการมีความสุขอยู่
ในสังคมได้อยา่งเท่า
เทียม 

สำนักปลดั 

2 โครงการวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้ผู้พิการใน
พื้นที ่

อบต.ทัพเสด็จ 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีขวัญ
กำลังใจและ
ทัศนคติดีขึ้น 

ผู้สูงอายมุีความสุข
อยู่ในสังคมได้อย่าง
เท่าเทียม 

สำนักปลดั 

 3 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และ 
ผู้ถ้อยโอกาส 

เพื่ออาชีพผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และ 
ผู้ถ้อยโอกาส 

อบต.ทัพเสด็จ 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้
และสามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพได้ 

พิการ ผู้สูงอายุ และ 
ผู้ถ้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 117 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.3 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 สำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความ
จำเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อ
การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สำนักงาน 840,596 
 

840,596 840,596 840,596 840,596 มีเงินสำรอง
จ่ายเพียงพอ 

ใช้จ่ายฉุกเฉินหรือมี
ความจำเป็นท่ีต้อง
จ่าย 

สำนักปลดั 

2 โครงการเตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายไุด้มีความรู้
ในการปฏิบัตติัว
ในช่วงสูงอายุ ให้มี
ความสุข 

สำนักงาน 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีขวัญ
กำลังใจและ
ทัศนคติดีขึ้น 

ผู้สูงอายมุีความสุข
อยู่ในสังคมได้อย่าง
เท่าเทียม 

สำนักปลดั 

3 เงินบำเหน็จราย
เดือน 

เงินบำเหน็จราย
เดือนลูกจ้างประจำ
ถ่ายโอน 

สำนักงาน 76,740 
 

76,740 76,740 76,740 76,740 เงินบำเหน็จ
รายเดือนของ
พนักงาน 

เงินบำเหน็จราย
เดือนลูกจ้างประจำ
ถ่ายโอน 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 118 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.3 แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาม
หลักเกณฑ ์

สำนักงาน 198,135 
 

198,135 198,135 198,135 198,135 เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

สำนักปลดั 

5 เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

สำนักงาน 220,000 
 

220,000 220,000 220,000 220,000 เงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

สำนักงาน 6,500,000 
 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละ 95 ของ
ผู้สูงอายจุะไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
ความสุขอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
เท่าเทียม 

สำนักปลดั 

7 เบี้ยยังชีพผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

สำนักงาน 2,300,000 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ 95 ของ
ผู้พิการจะไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
ความสุขอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
เท่าเทียม 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 119 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.3 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

สำนักงาน 228,000 
 

228,000 228,000 228,000 228,000 ร้อยละ 
95 ของ
ผู้ป่วย
เอดส์จะ
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
ความสุขอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
เท่าเทียม 

สำนักปลดั 

9 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เป็นเงินสมทบ
ประกันสังคมให้กับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สำนักงาน 186,000 
 

186,000 186,000 186,000 186,000 เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสัง
คมของ
พนักงาน 

เงินสมทบ
ประกันสังคม
ให้กับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

รวม 10,599,471 10,599,471 10,599,471 10,599,471 10,599,471    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 120 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ  

ตำบลทัพเสด็จ 150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจ 

เด็กได้ทราบถึง
บทบาทและ
หน้าท่ีของตน 

กอง
การศึกษา 

2 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 แห่ง 

ตำบลทัพเสด็จ 937,700 937,700 937,700 937,700 937,700 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
เพียงพอต่อ
สถานศึกษา 

จ่ายเป็น
ค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กปฐมวัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

เพื่อจ่ายในการ
ดำเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

ตำบลทัพเสด็จ 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสนใจการ
เล่นกีฬา และ

กิจกรรม
กลางแจ้ง 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสนใจการ
เล่นกีฬา และ
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

เ พ ื ่ อ จ ่ า ย เ ป็ น
ค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับเด็กก่อนวัย
เรียน จำนวน 5 ศูนย ์

ตำบลทัพเสด็จ 1,992,849 1,992,849 1,992,849 1,992,849 1,992,849 เด็กได้ดื่มนมที่มี
คุณภาพ 

จ่ายเป็น
ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) สำหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
จำนวน 5 ศูนย ์

กอง
การศึกษา 

5 ค่าวัสดรุายหัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
การศ ึกษารายหั ว 
จำนวน 5 ศูนย์  

ตำบลทัพเสด็จ 282,200 282,200 282,200 282,200 282,200 เด็กได้ค่าวัสดุ
รายหัว 

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
การศึกษาราย
หัว จำนวน 5 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการเข้าค่าย
พักแรมยุวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการเข้าค่ายพัก
แรมยุวชน 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝึกความอดทน 
ฝึกจิตใจให้
เข้มแข็ง 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีท้ังด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬายุวชนกลุ่ม
โรงเรียนตำบล       
ทัพเสด็จ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนกลุ่มโรงเรียน
ตำบลทัพเสด็จ 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ปัญหายาเสพตดิ
ที่แพร่ระบาดอยู่
ในชุมชนปัญหา
ความขัดแย้งของ
กลุ่มประชาชน 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีท้ังด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬายุวชนใน
สถานศึกษา 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนในสถานศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เพื่อส่งเสริม
นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีท้ังด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กอง
การศึกษา 

9 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการจดัซื้อสื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการจัดซื ้อสื่อ
พ ัฒนาท ักษะการ
เรียนรู้ 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กได้รับศึกษา
จากสื่อที่ทันสมัย 

จัดซื้อสื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการจดัซื้อสื่อ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการจัดซ ื ้อสื่อ
พ ัฒนาท ักษะการ
เรียนรู้ 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กได้รับศึกษา
จากสื่อที่ทันสมัย 

จัดซื้อสื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการทัศน
ศึกษานอกแหล่ง
เรียนรู้ นอก
สถานท่ี 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการทัศนศึกษา
นอกแหล ่งเร ียนรู้  
นอกสถานท่ี 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
ตรง 

เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการนำ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรูม้า
ประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการพัฒนา
ทักษะยุวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
บ ้ านโคกแจงตาม
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ทักษะยุวชน 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอม
ภาคฤดูร้อนให้
เป็นประโยชน์ 

เด็กได้รับการ
พัฒนาทักษะ
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

13 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 การให้ชีวิตได้อยู่
กับ โลกสเีขียว 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

เด็กได้เรยีนรู้
และเข้าใจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกแจงตาม
โครงการ 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมยุวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ านโคกแจงตาม
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
คุณธรรมจริยธรรม
ยุวชน 

โรงเรียน 
บ้านโคกแจง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งเสริมนักเรียน
เป็นคนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

15 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกทหารตาม 
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรมยุวชน 
 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกทหารตาม
โครงการเข ้ าค ่ าย
คุณธรรม จริยธรรม
ยุวชน 
 

โรงเรียน 
บ้านโคกทหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมนักเรียน
เป็นคนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

16 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกทหารตาม 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกทหารตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โรงเรียน 
บ้านโคกทหาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 การให้ชีวิตได้อยู่
กับ โลกสเีขียว 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

เด็กได้เรยีนรู้
และเข้าใจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 125 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกทหารตาม 
โครงการส่งเสริม
กีฬาและการแข่ง
กีฬายุวชน 
 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกทหารตาม
โครงการส ่ ง เสริม
ก ีฬาและการแข่ ง
กีฬายุวชน 
 

โรงเรียน 
บ้านโคกทหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา 

เด็กมสีุขภาพท่ีดี
จากการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

18 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกทหารตาม 
โครงการส่งเสริม
ศ ิ ลปว ัฒนธรรม
ไทย ความเป็นไทย
และภ ู ม ิ ป ัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกทหารตาม
โครงการส ่ ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ความเป็นไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โรงเรียน 
บ้านโคกทหาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลุกจิตสำนึกให้
คนในท้องถิ่น
ตระหนักถึง
คุณค่าแก่นสาระ
และความสำคญั
ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็กมีความรู้และ
สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ความเป็น
ไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

19 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกทหารตาม 
โครงการอยู ่ค ่าย
ยุวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกทหารตาม
โครงการอย ู ่ ค ่ าย
ยุวชน 

โรงเรียน 
บ้านโคกทหาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี 
และภมูิใจในการ
ทำความด ี

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 126 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการเข้าค่าย
ยุวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โครงการเข ้ าค ่ าย
ยุวชน 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี 
และภมูิใจในการ
ทำความด ี

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

21 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมน้อมนำ
วันแม่ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โครงการเข ้ าค ่ าย
คุณธรรมน้อมนำวัน
แม่ 
 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้รูส้ำนึก 
และแสดงความ
รักต่อแม ่

เป็นการ
แสดงออกซึ่ง
ความรัก ความ
เคารพต่อแม ่

กอง
การศึกษา 

22 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการแข ่งขัน
กีฬา-กรีฑา ยุวชน
กลุ ่มเครือข่ายตา
พระยาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โ ค ร งก า รแข ่ ง ขั น
กีฬา-กร ีฑา ย ุวชน
กล ุ ่ ม เคร ือข ่ายตา
พระยาต้านยาเสพ
ติด 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กได้มีสุขภาพ
ที่ดีจากการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 127 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการแข ่งขัน
กีฬายุวชนภายใน
โรงเรียน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการแข่งขันกีฬา
ย ุ ว ช น ภ า ย ใ น
โรงเรียน 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กได้มีสุขภาพ
ที่ดีจากการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

24 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการท ูบ ีนัม
เบอร์วัน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กได้มีสุขภาพ
ที่ดีจากการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

25 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการรถร ับ - 
ส่ง นักเรียนในเขต
บริการ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โครงการรถรับ - ส่ง 
น ั ก เ ร ี ย น ใ น เ ข ต
บริการ 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กท่ีอยู่ห่างไกล
สามารถเดินทาง
มาโรงเรียนได ้

เพื่อความ
ปลอดภัย
ระหว่างบ้านมา
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

26 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โ ค ร ง ก า ร ด ี ศ รี
ตำบล 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โครงการดีศรีตำบล 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กได้สร้าง
จิตสำนึกท่ีด ี

เพื่อเชิดชูเกียรติ
ให้คนทำความด ี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 128 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกเพร็กตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี 
และภมูิใจในการ
ทำความด ี

เด็กมีความรู้
ความเข้าใจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

28 อุดหนุนโรงเร ียน
บ้านโคกเพร็กตาม 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้เด็กและ
เยาวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ้านโคกเพร ็กตาม
โครงการฝ ึกอบรม
อาช ีพให ้ เด ็กและ
เยาวชน 

โรงเรียน 
บ้านโคกเพร็ก 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กได้มี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

เด็กได้รับโอกาส
สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

29 อุดหนุนโรงเร ียน
บ ้านมะกอกตาม
โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก
ต ้นไม ้ เฉล ิมพระ
เกียรติฯ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ า นมะกอกตาม
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงเรียน 
บ้านมะกอก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมร่วมกัน
ทุกภาคส่วน  

ร่วมมือ ร่วมใจ 
สร้างความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 อุดหนุนโรงเร ียน
บ ้านมะกอกตาม
โครงการกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันชาติ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
บ ้ า นมะกอกตาม
โครงการก ิจกรรม
เฉล ิมพระเกียรติฯ 
สถาบันชาติ 

โรงเรียน 
บ้านมะกอก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจ 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาต ิ

กอง
การศึกษา 

31 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอกตาม
โครงการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
อาสา 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ า นมะกอกตาม
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอาสา 

โรงเรียน 
บ้านมะกอก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี 
และภมูิใจในการ
ทำความด ี

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

32 อุดหนุนโรงเร ียน
บ ้านมะกอกตาม
โครงการพ ัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ า นมะกอกตาม
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ทักษะด้านวิชาการ 

โรงเรียน 
บ้านมะกอก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี 
โดยผู้เรยีนไดร้ับ
การพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ 

เด็กมีทักษะดา้น
วิชาการและนำ
ความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 อุดหนุนโรงเร ียน
บ ้านมะกอกตาม
โครงการพ ัฒนา
ทักษะอาชีพและ
หารายได้ระหว่าง
เรียน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
บ ้ า นมะกอกตาม
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ทักษะอาชีพและหา
รายได้ระหว่างเรียน 

โรงเรียน 
บ้านมะกอก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้ทักษะ
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัวได ้

กอง
การศึกษา 

34 อุดหนุนโรงเร ียน
บ ้านมะกอกตาม
โครงการให้บริการ
ร ถ ร ั บ  -  ส่ ง 
นักเรียน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
บ ้ า นมะกอกตาม
โครงการให้บริการ
รถรับ - ส่ง นักเรียน 

โรงเรียน 
บ้านมะกอก 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กท่ีอยู่ห่างไกล
สามารถเดินทาง
มาโรงเรียนได ้

เพื่อความ
ปลอดภัย
ระหว่างบ้านมา
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

35 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ตาม โคร งการทู
บีนัมเบอร์วัน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้ทักษะ
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

เด็กมสีุขภาพดี 
ที่ได้จากการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 131 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ตามโครงการกีฬา
ส ี ย ุ ว ชนภา ย ใน
โรงเรียน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
เพียงหลวง 17 ตาม
โ ค ร ง ก า ร ก ี ฬ า สี
ย ุ ว ช น ภ า ย ใ น
โรงเรียน 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กเข้าร่วม
โครงการเพื่อทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กมสีุขภาพดี 
ที่ได้จากการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

37 อุดหนุนโรงเรียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ตามโครงการเข้า
ค ่ า ย ค ุ ณ ธ ร ร ม
จ ร ิ ย ธ ร ร ม เ พื่ อ
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการเข ้ าค ่ าย
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี 
และภมูิใจในการ
ทำความด ี

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

38 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ตามโครงการเข้า
ค่ายยุวชน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการเข ้ าค ่ าย
ยุวชน 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียน
ตระหนักรู้และ
เข้าใจ ช่วยสร้าง
กระบวนการคดิ 
อย่างมีเหตผุล 

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร
จัดซื้อสื่อ ICT เพื่อ
การเรียนการสอน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการจัดซื ้อสื่อ 
ICT เพ ื ่อการเร ียน
การสอน 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้ใช้
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยขึ้น 

เด็กได้รับสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

40 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ตามโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการทัศนศึกษา
แหล ่งเร ียนร ู ้นอก
สถานท่ี 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เปิดโอกาสสร้าง
ความรู้ใหม่ให้กับ
เด็ก 

ศึกษาหาความรู้
นอกสถานท่ีและ
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กอง
การศึกษา 

41 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ตามโครงการผัก
ปรอดสารพิษ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการผ ักปรอด
สารพิษ 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัวได ้

กอง
การศึกษา 

42 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ต้องการลด
รายจ่าย และมี
รายได้เสริมให้
ครอบครัว 

ต้องการให้ชีวิต
ได้อยู่กับ โลกสี
เขียว ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 133 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 อุดหนุนโรงเร ียน
เ พ ี ย ง ห ล ว ง1 7 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร
สถานศึกษาสีขาว
ปรอดยาเสพติด 
ต้านยาเสพติด 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
เพียงหลวง 17 ตาม
โครงการสถานศึกษา
สีขาวปรอดยาเสพ
ติด ต้านยาเสพติด 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิและ
อบายมุขใน
สถานศึกษาใน
สถานศึกษา 
และนอก
สถานศึกษา 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ดำเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและ
อบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

กอง
การศึกษา 

44 อุดหนุนโรงเรียน
เพียงหลวง17 
ตามโครงการ
ส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เพื่ออุดหนุนโรงเรยีน
เพียงหลวง17 ตาม
โครงการส ่ ง เสริม
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โรงเรียน 
เพียงหลวง 

17 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 อ ุ ดหน ุ นอาหาร
กลางวันโรงเร ียน 
จำนวน 5 แห่ง  
 

เ พ ื ่ อ จ ่ า ย เ ป ็ น เ งิ น
อ ุ ด ห น ุ น อ า ห า ร
กลา ง ว ั น โ ร ง เ ร ี ย น 
จำนวน 5 แห่ง  
 

ตำบล              
ทัพเสด็จ 

3,496,000 3,496,000 3,496,000 3,496,000 3,496,000 พัฒนาร่างกาย
ของนักเรียนให้มี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
และมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ ์

เพื่อจัดอาหาร
กลางวันที่มีท้ัง
ปริมาณ และ
คุณค่าทาง
โภชนาการสูง 

กอง
การศึกษา 

46 อุดหนุนกิจกรรม
แห่หลวงพ่อดำ หมู่
ที่ 1, หมู่ที่ 8 

เพื่ออุดหนนุกิจกรรม
แห่หลวงพ่อดำ หมู่ที่ 
1, หมู่ที่ 8 

บ้านโคกเพร็ก      
หมู่ท่ี 1 ,  
บ้านน้อยพัฒนา    
หมู่ท่ี 8 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
รักษาประเพณี
หมู่บ้าน 

รักษาประเพณี
วัตนธรรมทีส่ืบ
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

47 อุดหนุนโครงการ
บวงสรวงรัชกาลที่ 
9 หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3 

เ พ ื ่ อ อ ุ ด ห นุ น
โครงการบวงสรวง
รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 2,
หมู่ที่ 3 

บ้านแสง์ หมู่ท่ี 
2 ,บ้านเจียงดำ                 
หมู่ท่ี 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตระหนักถึง
คุณค่าของความ
เป็นไทย 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ให้สืบทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 อุดหนุนอำเภอ            
ตาพระยา 
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ชายแดนเบื้อง
บูรพาและงาน
กาชาด 

อุดหนุนอำเภอตาพระยา 
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดนเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด 

อำเภอตาพระยา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สืบสานและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดี
งามและเผยแพร่
ประวัติศาสตร์
เมืองสระแก้วให้
คนท่ัวไปไดร้ับรู ้

กอง
การศึกษา 

49 อุดหนุนอำเภอ 
ตาพระยาโครงการ
งานรัฐพิธีและพิธี
สำคัญทางศาสนา 

อุดหนุนอำเภอ 
ตาพระยาโครงการงานรัฐ
พ ิ ธี และพ ิ ธี ส ำค ัญทาง
ศาสนา 

อำเภอตาพระยา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส่งเสริมศาสนิก
ชนทุกศาสนาให้
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบ
ทอดพระราชพิธี 
พระราชกุศล รัฐ
พิธี และศาสนา
พิธี ท่ีถูกต้องไว้
เป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญา 

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการ
เสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
แก่ข้าราชการ 
พนักงาน อบต. 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าดำเนิน
โ ค ร ง ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ค ุณธรรม จร ิยธรรมแก่
ข้าราชการ พนักงาน อบต. 

ตำบลทัพเสด็จ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
ของชาติ
ตระหนักใน
ค่านิยมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้
นักเรียน ใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

51 อุดหนุนอำเภอ 
ตาพระยาโครงการ
สร้างความสัมพันธ์
อันดี เพื่อนบ้านตา
พระยา 

อุดหนุนอำเภอตาพระยา 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร ส ร ้ า ง
ความสัมพันธ์อันดี เพื ่อน
บ้านตาพระยา 

อำเภอตาพระยา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การมีความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและเอื้อ
ประโยชน์ซึ่ง 
กันและกัน 

การสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกัน 
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

52 อ ุดหน ุนจ ั งหวัด
สระแก้วโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ให้ผู้ปฏิบัตไิด้
เห็นประโยชน์ใน
การนำธรรมะไป
ใช้ชีวิตแระจำวัน 
 

มีความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมและ 
สามารถ 
นำไปใช้ปฏิบัติ
ตน  

กอง
การศึกษา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 อุดหนุนโครงการ
บูชาเจ้าพ่อหนอง
ตราด หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

เพื ่ออุดหนุนโครงการ
บูชาเจ้าพ่อหนองตราด 
หม ู ่ ท ี ่  8  บ ้ านน ้อย
พัฒนา 

บ้านน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 8 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได้มสี่วน
ร่วมรักษา
ประเพณี
หมู่บ้าน 

รักษาประเพณี
วัตนธรรมทีส่ืบ
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

54 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ        
จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต.ทัพเสด็จ 

เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำ อบต.ทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

อบต.ทัพเสด็จ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สนับสนุน
โครงการจติ
อาสาพระ 
ราชทาน 
904 
วปร. ใน
ระดับพื้นท่ี
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม       
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ป้องกันและ
บรรเทา             

สาธารณภัย 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกจิ คน สังคม) 

 1.4 แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการ
ปฏิบัติการจิต
อาสาพระราชทาน 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
แต่ละชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ตำบลทัพเสด็จ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การอำนวย
ความ
สะดวก 
และความ
ปลอดภัยใน
การดำรง 
ชีวิต 

ช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจาก
ภัยพิบัติ 
ดังกล่าว เช่น 
อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย เป็นต้น 

ป้องกันและ
บรรเทา           

สาธารณภัย 

56 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพ ิ ธ ี และพ ิ ธี
สำคัญทางศาสนา 

การจัดงานพิธีและพิธี
สำคัญทางศาสนา 

ตำบลทัพเสด็จ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส่งเสริม             
ศาสนิกชน
ทุกศาสนา
ให้อยู่
ร่วมกัน
อย่างสันติ
สุข 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบ
ทอดพระราชพิธี 
พระราชกุศล รัฐ
พิธี และศาสนา
พิธี ท่ีถูกต้องไว้
เป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญา 

กอง
การศึกษา 

รวม 8,410,749 8,410,749 8,410,749 8,410,749 8,410,749    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสขุ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 

 1.1 แผนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข ่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ ค่าวัสดุ
อ ุปกรณ์ ค ่าป ้าย ค ่าจัด
สถานที่ ค่าจ้างตอบแทน 
กรรมการผ ู ้ต ัดส ิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในพื้นทีจ่ังหวัด
สระแก้ว 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กและเยาวชน 
รวมทั้ง
ประชาชนท่ัวไป 
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชน 
รวมทั้ง
ประชาชนท่ัวไป 
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกล ยาเสพ
ติด 

สำนักปลดั 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค ่ าป ้ าย ค ่ าจ ัดสถานที่  
ค่าจ้างตอบแทน กรรมการ
ผ ู ้ต ัดส ิน และค่าใช้จ ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในพื้นทีจ่ังหวัด
สระแก้ว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ
ของการพัฒนา
ทักษะทาง          
ด้านกีฬา 
นันทนาการ 
และสุขภาพ 

ประชาชนและ
บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็น
ความสำคญัของ
การออกกำลัง
กายโดยการเล่น
กีฬา และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสขุ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 

 1.1 แผนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุดหนุน สภ.บ้าน 
ทัพไทย โครงการ
กีฬาต้านยาเสพติด 

อุดหนุน สภ.บ้าน 
ทัพไทย โครงการกีฬาตา้น
ยาเสพติด 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
โดยการออก
กำลังกายและ
การเล่นกีฬา 

สำนักปลดั 

รวม 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสขุ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 

 1.2 แผนงานด้านการสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร ส ั ต ว์
ป ล อ ด โ ร ค  ค น
ปลอดภัย 

ฉ ี ด ว ั ค ซ ี น ส ุ น ั ข , แ ม ว 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ให้ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ตระหนักถึง
อันตรายของโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้สุนัขและ
แมวไดร้ับการฉดี
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และมภีูมิคุ้มกัน 
ในระดับที่
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าได ้

สำนักปลดั 

2 โครงการ
อาสาสมัครบริบาล
ประจำตำบล 

จ ัดต ั ้ งศ ูนย ์อาสาสม ัคร
บริบาลประจำตำบล เพื่อ
ทำกิจกรรมรักษ์โลก 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการ
บริการดูแลด้าน
สาธารณสุขได้
อย่างเพียงพอ
และมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการบริการ
ดูแลด้าน
สาธารณสุขโดย
อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสขุ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 

 1.2 แผนงานด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์
ป ้ อ ง ก ั น โ ร ค
ไข้เลือดออก 

ค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ ในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก
ที่ถูกวิธีและ
เหมาะสม 

สำนักปลดั 

4 โครงการ
พระราชดำริ ด้าน
การสาธารณสุข 

อุดหนุนหมู ่บ้าน ทั ้ง 12 
หมู่ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
และครอบครัว
เบื้องต้นได ้

มีความเข้าใจ
และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ในการส่งเสริม
และป้องกันโรค 
ให้คนในชุมชน
ได ้

สำนักปลดั 

5 โ ค ร ง ก า ร ว ั ส ดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดอัตราการ
ป่วยด้วย
โรคตดิต่อต่างๆ 

เพื่อให้มีวัสดุ
การแพทย์ และ
เคมีภณัฑ์ 
เพียงพอ 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสขุ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข 

 1.2 แผนงานด้านการสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุม
โรคระบาดและ
โรคตดิต่อ 

ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วน
ร ่วมในการป ้องก ันและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะส่วน
บุคคลและชุมชน
ให้เกิดความ
พร้อมในการเฝ้า
ระวังและ
ควบคุมป้องกัน
โรค 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อท่ี
สำคัญอย่าง
สม่ำเสมอ 
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

7 โครงการวัน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
แห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร ่วมในการดูแลส ุขภาพ
ก ั น เ อ งด ้ ว ยว ิ ธ ี ท ี ่ ง ่ า ย
ประหยัด และทั่วถึง 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การดำเนินงาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน 

ช่วยบรรเทา
ภาวะขาดแคลน
บุคลากร
ทางด้าน
สาธารณสุขใน
ชนบท 

สำนักปลดั 

รวม 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  4 ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.1 แผนงานบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการร ักษ์น้ำ 
รักษ์ป่า รักแผ่นดิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่า
ดำเนินโครงการ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
โดยการปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

สำนักปลดั 

2 โครงการ
ผักตบชวา 

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่า
ดำเนินโครงการ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร่วมกันกำจัด
ผักตบชวาท่ีเป็น
ปัญหาในอ่างกัก
เก็บน้ำ 

นำผักตบชวามา
แปรรูปให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ได ้

สำนักปลดั 

3 โครงการธนาคาร
น้ำใต้ดิน 

เพ ื ่ อ ใช ้ จ ่ า ย ในการจั ด
กิจกรรมโครงการรักน้ำ รัก
ป่า รักแผ่นดิน 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมได้ เพราะ
ช่วยให้น้ำซึมลง
ใต้ดินไดด้ีขึ้น 

แก้ปัญหาภัยแล้ง 
เพราะสามารถ
สูบน้ำจาก
ธนาคารน้ำใต้ดิน
ใช้ได้ตลอดเวลา 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  4 ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.1 แผนงานบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก
ต ้นไม ้ เฉล ิมพระ
เกียรติ 

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ ่ า ย เ ป ็ น ค ่ า ด ำ เ นิ น
โครงการ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพิ่มพื้นท่ีป่า
ให้กับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ 
เพื่อเป็นแหล่ง
ต้นน้ำในการ
อุปโภค บริโภค
และทำ 
การเกษตร 

สำนักปลดั 

5 โครงการหมู่บ้าน/
ตำบลสะอาด 

จ ่ายเป ็นค ่าดำเน ินงาน
โครงการหมู ่บ ้าน/ตำบล
สะอาด 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สร้างจิตสำนึก
ของประชาชนใน
การรักษาความ
สะอาดของ
ตนเอง 

ส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

สำนักปลดั 

6 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การลดรายจา่ย 
และมรีายได้
เสรมิให้
ครอบครัว 

ต้องการให้ชีวิต
ได้อยู่กับ โลกสี
เขียว ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  4 ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.1 แผนงานบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพฯ 
(อพ.สธ) 

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อนุรักษ์ พัฒนา
และสนบัสนุน
งานวิจัยด้าน
ความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

สร้างองค์ความรู้
ที่นำไปสู่การ
อนุรักษ์และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

สำนักปลดั 

8 โครงการอาสา 
สมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถส.) 

 

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปกป้อง        
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตสำนึก
ประชาชนให้มี
ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 

สำนักปลดั 

9 ค่าใช้จ่ายในการทำ
ประกันภัยรถ
ราชการ 

เป็นรถยนตร์าชการ
ส่วนกลางที่ใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของ

หน่วยงานเท่านั้น 

ในพื้นที่ตำบล 
ทัพเสด็จ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

คุ้มครองรถยนต์
ส่วนราชการที่มี
ความสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหต ุ

สำนักปลดั 

รวม 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.1 แผนงานด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาคมหมู่บ้าน
ตำบล 

ประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/
และงานพัฒนาอื่นๆ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

การร่วมคดิ ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ 
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

2 โครงการจดัทำ
แผนที่ภาษ ี

ค่าป้าย ค่าจ้างสำรวจพื้นท่ี 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ฯลฯ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ี
แน่นอน ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดย
สามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ ได้
อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นธรรม
และสะดวก
รวดเร็ว 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.1 แผนงานด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพ
แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เกี่ยว             
กับหลักธรรมา     
ภิบาล เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

เพื่อศึกษาดูงาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
ประสบ
ความสำเร็จใน
การบริหาร
ราชการ 
สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน
ต่อไป 

สำนักปลดั 

4 โครงการประกวด 
คำขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

จัดกิจกรรมประกวด 
คำขวัญต่อต้านการทุจรติ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
ได้ฝึกฝนทักษะ
ในการเขียนคำ
ขวัญอย่าง
สร้างสรรค ์

สร้างจิตสำนึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มี
ความมั่นคงใน
สังคมไทย 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.1 แผนงานด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่
ข้าราชการและ 
ประชาชน เรื่อง 
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ข้าราชการ
และ ประชาชน เรื่อง 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การรับรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้
อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง 
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

สำนักปลดั 

6 โครงการบริหาร
จัดการ การ
เลือกตั้ง 

เพื่อรองรับการเลือกตั้ง
ที่จะเกิดขึ้น ท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและ
รัฐบาล 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ดำเนินการ
เลือกตั้งนายก
อบต. และ
สมาชิกสภา
อบต. เป็นไป
ตามพระราช 
บัญญัตสิภา
ตำบล 

สามารถ
ดำเนินการ
เลือกตั้งนายก
อบต. และ
สมาชิกสภา
อบต.  

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.1 แผนงานด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ค่าของรางวัลและ
เงินรางวัลต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าของ
รางวัลและเงินรางวัล
ต่างๆ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ค่าของขวัญ / 
ของรางวัล / 
เงินรางวัล 

เพื่อมอบเป็น
ของรางวัลและ
เงินรางวัล เพื่อ
สร้างขวัญและ
กำลังใจ 

สำนักปลดั 

8 วัสดุเก้าอี้พลาสติก วัสดุเก้าอี้พลาสติก 
จำนวน 200 ตัว         
ตัวละ 350 บาท 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

- 70,000 - - - - สำนักปลดั  

รวม 1,015,000 1,085,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000    

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ 7 วัน
อันตรายช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน
บริการประชาชนในการ
เดินทางช่วงเทศกาล
วันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม ่

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รณรงค์ให้
ประชาชนเกิด

ความตื่นตัวและ
ตระหนักถึง

ความปลอดภัย
ในบนท้องถนน 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

สำนักปลดั 

2 โครงการ 7 วัน
อันตรายช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน
บริการประชาชนในการ
เดินทางช่วงเทศกาล
วันหยุด ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกหน่วยงาน
บรรลเุป้าหมาย
ร่วมกันในการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อให้การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง

ถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

สำนักปลดั 

3 โครงการ ศตส.
ตำบลทัพเสด็จ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน
โครงการ ศตส. ตำบลทัพ
เสด็จ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อให้หมู่บ้าน/
ชุมชนเป้าหมาย
เป็นพื้นที่สีขาว 

เด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โดยศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯ 
จะประสาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ี
รับผิดชอบ
ดำเนินตาม
อำนาจหน้าท่ี 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถติดต่อ
ขอรับบริการ
และ
ประสานงานขอ
ความช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

5 อุดหนุนอำเภอตาพระ
ยาโครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อำเภอเพื่อดำเนินงาน
บริการประชาชนในการ
เดินทางช่วงเทศกาล
วันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม ่

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 รณรงค์ให้
ประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและ
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย
ในบนท้องถนน 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนอำเภอตาพระ
ยาโครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อำเภอเพื่อดำเนินงาน
บริการประชาชนในการ
เดินทางช่วงเทศกาล
วันหยุด ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 ทุกหน่วยงาน
บรรลเุป้าหมาย
ร่วมกันในการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อให้การ
ป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

สำนักปลดั 

7 อุดหนุนอำเภอตาพระ
ยาตามโครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
กองร้อย อส.อำเภอ  
ตาพระยา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อำเภอเพื่อดำเนินงาน
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ป้องปรามเหตุ
อาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นต่อ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน
มีความมั่นใจ 
และรูส้ึก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลดั 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนอำเภอตาพระ
ยาตามโครงการศูนย์
ต่อต้านเพื่อเอาชนะยา
เสพติด (ศตส.อำเภอ               
ตาพระยา) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อำเภอเพื่อดำเนินงาน
โครงการศูนย์ต่อต้านเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด (ศตส.
อำเภอตาพระยา) 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดจานวนผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด 
กลุ่มเสี่ยง โดย
การอบรมบาบดั
ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้
ติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด
ในพื้นที่โดย
บูรณาการและ
ประสานพลัง
แผ่นดินทุกภาค
ส่วน 

สำนักปลดั 

9 โครงการวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมีศักยภาพ และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ในการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับทักษะ และ
ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นสามารถ
ช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุก่อน
นำส่ง
โรงพยาบาลได ้

เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือภาค
ประชาชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ช่วยเหลือชุมชน 

สำนักปลดั 

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

 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 วัสดุสนาม เด็กได้ฝึกทักษะในด้านการ
ออกกำลังกาย 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องเล่นท่ีมี
ความปลอดภัย 

เป็นที่รวมตัวกัน
ของเด็กๆ ให้
สามารถรู้จักอยู่
ร่วมกัน มีน้ำใจ 
ช่วยเหลือกัน 

สำนักปลดั 

11 วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกายที่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าท่ี
ส่วนท้องถิ่นสวมในขณะ
ปฏิบัติงาน 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การเบิกจ่ายเงิน
ค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายให้กับ
เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจพิเศษ
ที่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำ
ตามอำนาจหน้า 

สำนักปลดั 

12 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

ตำบล 
ทัพเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้ที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

สำนักปลดั 

รวม 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 156 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4              
บ้านโคกแจง  

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนท่ีอาจเกิด
อันตรายจากการ
สัญจรไปมา 

กว ้าง 4 ม. ยาว 
5 0 0  ม .  ห น า 
0.05 ม.มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 
ตร.ม.               

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ลดฝุ่นละออง 
และถนนไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อใน
ฤดูแล้ง 

อำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อ
ใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10              
บ้านคลองแผง 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนท่ีอาจเกิด
อันตรายจากการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.05 ม.มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 6,000 
ตร.ม.               

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ลดฝุ่นละออง 
และถนนไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อใน
ฤดูแล้ง 

อำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อ
ใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12              
บ้านทัพเสรี - หมู่ที่ 4              
บ้านโคกแจง 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนท่ีอาจเกิด
อันตรายจากการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.05 ม. มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม.               

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ลดฝุ่นละออง 
และถนนไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อใน
ฤดูแล้ง 

อำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อ
ใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 157 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6              
บ้านมะกอก - หมู่ที่ 
10 บ้านคลองแผง  

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนท่ีอาจเกิด
อันตรายจากการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,400 ม. หนา 
0.05 ม. มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม.               

9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 ลดฝุ่นละออง 
และถนนไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อใน
ฤดูแล้ง 

อำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อ
ใช้ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
มะกอก หมู่ที่ 6 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้เด็กสามารถ
เข้ารับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ได้อย่างมีคณุภาพ 

ตามแบบ
มาตรฐานขนาด
เด็กไม่เกิน 50 คน 
แบบตอกเข็ม (สถ.
ศพด.1) 

1,989,400 1,989,400 1,989,400 1,989,400 1,989,400 กระจายบริการ
การพัฒนาเด็ก
เล็กไปสู่ชุมชน
อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้เด็ก 
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
เหมาะสมตาม
วัยเท่าเทียม
เสมอภาคกัน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่  

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำในช่วงฤดู
แล้ง 

ตามแบบ
มาตรฐานของ
สำนักบริหาร
จัดการน้ำ 

3,998,900 3,998,900 3,998,900 3,998,900 3,998,900 เพื่อเป็นน้ำ
อุปโภค - บริโภค 

เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อน้ำมา
ใช้ในครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 158 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทัพเสด็จ  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
(สันนิบาต) หมู่ที่ 9 
บ้านร่มไทร 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
(สันนิบาต) หมู่ที่ 
9 บ้านร่มไทร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เพื่อพัฒนา
ความ    
สามารถ
ด้านกีฬา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีสถานท่ี
ออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
(สันนิบาต) หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
(สันนิบาต) หมู่ที่ 
7 บ้านโคก
สะอาด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เพื่อพัฒนา
ความ  
สามารถ
ด้านกีฬา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีสถานท่ี
ออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
(สันนิบาต) หมู่ที่ 11 
บ้านคลองน้ำใส 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับออกกำลัง
กาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
(สันนิบาต)                  
หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองน้ำใส 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เพื่อพัฒนา
ความ      
สามารถ
ด้านกีฬา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีสถานท่ี
ออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

รวม 37,338,300 37,338,300 37,338,300 37,338,300 37,338,300    

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ หน้า 159 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล 
(ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผน่
ต่อนาที 

120,000 120,000 - - - สำนักปลดั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดตั้งหรือแบบแขวน 26,000 
บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
36,000 บาท 

72,000 72,000 - - - สำนักปลดั 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นแบบสองหัว 
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000 
บาท 

- 16,000 16,000 - - สำนักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 
8,400 บาท 

16,800 16,800 - - - สำนักปลดั 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน พัดลมขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว            
ตัวละ 3,500 บาท 

10,500 10,500 - - - สำนักปลดั 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เก้าอี้บุนวม 100 ตัว ตัวละ 750 
บาท 

70,000 70,000 - - - สำนักปลดั 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตไ์ม่
ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน         
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  

- 854,000 - - - สำนักปลดั 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA 12,000 12,000 - - - สำนักปลดั 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบั
งานประมวลผล 

22,000 22,000 - - - สำนักปลดั 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานประมวลผล 

- - 23,000 - 23,000 สำนักปลดั 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(สำนักปลัด) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ส ี

15,000 15,000 - - - สำนักปลดั 

 

 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบั
งานประมวลผล 

22,000 22,000 - - - กองการศึกษา 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA 12,000 12,000 - - - กองการศึกษา 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ (18 หน้าต่อนาที) 

2,600 2,600 - - - กองการศึกษา 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน พัดลมขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว            
ตัวละ 3,500 บาท 

10,500 10,500 - - - กองการศึกษา 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 3 – 6 พร้อมเกา้อี้ 
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,500 บาท 

9,000 9,000 - - - กองการศึกษา 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กนั่งรับประทาน
อาหาร ขนาด 75 ซม.ยาว 180 
ซม.สูง 55 ซม. จำนวน 8 ชุด ชุดละ 
4,990 บาท 

39,920 39,920 - - - กองการศึกษา 

 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานแบบมีท้าวแขน 
จำนวน 6 ตัว ตัวละ 950 บาท 

5,940 5,940 - - - กองการศึกษา 

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 หลงั 
หลังละ 4,600 บาท 

18,400 18,400 - - - กองการศึกษา 

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองการศึกษา) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 
1 หลัง 

4,600 4,600 - - - กองการศึกษา 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองคลัง) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบั
งานประมวลผล 

22,000 22,000 - - - กองคลัง 

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองคลัง) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานประมวลผล 

- - 23,000 23,000 - กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองคลัง) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 50 
แผ่นต่อนาท ี

200,000 - - - - กองคลัง 

 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA 12,000 12,000 - - - กองช่าง 

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบั
งานประมวลผล 

22,000 22,000 - - - กองช่าง 

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบมลัติฟังกช้ั์น 
Samsung M4070FR 

24,000 24,000 - - - กองช่าง 

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 3 – 6 พร้อมเกา้อี้ 
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,500 บาท 

9,000 9,000 - - - กองช่าง 

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตไ์ม่
ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน         
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  

854,000 - - - - กองช่าง 

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต  75,000 - - - - กองช่าง 

 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(กองช่าง) 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ  

- - 44,000 - - กองช่าง 

 1,751,260 1,492,260 106,000 23,000 23,000  

 

 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 
 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นนั ้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                          

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 3467 ลงวันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  
   (4) วิสัยทัศน์  
   (5) กลยุทธ์  
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   (8) แผนงาน  
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ   

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓   และในการประเมินผล
นั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร ์เพ ื ่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  แจ ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 3467 ลงวันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผล 
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-แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

1. การสนับสนุนสถานการณ์การพัฒนา  
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง  
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั ่นคง                  

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ           
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ (5)  ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 2. แนวทางการพ ิจารณาการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถิ่น                        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท                
๐๘๑๐.3/ว 3467 ลงวันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมและรับรู้ถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผน เนื่องจากมีหลายระดับทำให้

มีการประชุมบ่อยครั้ง  
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                  

ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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