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เนื่องด๎วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือ
ใช๎เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในชํวงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให๎การด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายดังกลําว  องค์การบริหารสํวนต าบลทํา
แยก  ต๎องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยกได๎  โดยได๎ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น จัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข๎อง  เพ่ือแจ๎งแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหาความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข๎อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
โดยให๎น าข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข๎อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นแล๎วเสนอคระกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสนอแนะผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารสํวนต าบล ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนท๎องถิ่นตํอสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล เพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  ได๎พิจารณาเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เมื่อ
วันที่  ๑2  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  นายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล ทําแยก  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําว และด าเนินการประกาศใช๎ตํอไป   
 
 

(ลงชื่อ) .................................. ..............................ผู้อนุมัติ 
              (นายชูชาติ  ดัดงาม) 

                                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
                                           วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 



สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน               ๑ – 17 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                 18 – 46 
  
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)    47 – 48 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)    49 – 131 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)   132 – 138 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)      139 

               
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                 142 – 155 
  
ภาคผนวก   
 
 
 
 

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



 
 

ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก ประกอบด๎วย 
     หมูํที่  1  บ๎านปุาระก า 
      หมูํที่  2  บ๎านหอย 
  หมูํที่  3  บ๎านทุํงแฝก 
       หมูํที่  4  บ๎านหนองเตียน 
         หมูํที่  5  บ๎านคลองหอย 
        หมูํที่  6  บ๎านคลองศรีเมือง 
  หมูํที่  7  บ๎านคลองน้ าเขียว 
      หมูํที่  8  บ๎านคลองผักขม 
      หมูํที่  9  บ๎านคลองปลาโด 
      หมูํที่  10  บ๎านทํากะบาก 
  หมูํที่  11  บ๎านน๎อย 
      หมูํที่  12  บ๎านกิโลสาม 
      หมูํที่  13  บ๎านเนินไฮ 
      หมูํที่  14  บ๎านน้ าล๎อม 
  หมูํที่  15 บ๎านปางสีดา 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕

62)  
ตั้งอยูํที่  หมูํ  ๔  ต าบลทําแยก  อ าเภอเมืองสระแก๎ว  จังหวัดสระแก๎ว  โทรศัพท์  037 – 244507  โทรสาร  
037-244506 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                      ภูมิประเทศขององค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  เป็นพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบเชิง
เขา  พ้ืนที่มีปุาไม๎อุดมสมบูรณ์  มีน้ าตก    แหํง คือ  อุทยานแหํงชาติปางสีดา และมีอํางเก็บน้ า 1  แหํง พ้ืนที่
บางแหํงราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกของต าบล ในพ้ืนที่หมูํที่ 5,6,7,8,9,10,11,12,14 และ 15 จะ
เป็นพื้นที่ราบลุํมบางสํวนอยูํใกล๎อุทยานแหํงชาติปางสีดา และอํางเก็บน้ าทํากะบาก เหมาะส าหรับการพัฒนาให๎
เป็นแหลํงพักผํอนและทํองเที่ยวตํอไป สภาพภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร๎อน  ฤดูฝน   ฤดูหนาว 
  ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมนีาคม  ถึง  เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือน กุมภาพันธ์ 
 อุณหภูมิต่ าสุด 20.30   องศาเซลเซียส   สูงสุด   35.50   องศาเซลเซียส 
 
 
 
 



 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
   ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร๎อนและ                   
แห๎งแล๎ง แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น    บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชนทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” อากาศร๎อน จะมีอุณหภูมิระหวําง 35 – 
39.9 องศาเซลเซียส ร๎อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตํอาจ
เกิด“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน๎อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม  แตํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลไมํเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํแนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  5  แหํง   แหลํงน้ าทั้ง 5 แหํงเคยเป็นแหลํง
น้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างขึ้นใหมํเพ่ือเพียงพอกับ
การอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห๎วย  - แหํง สระน้ า  1 แหํง 
    คลองชลประทาน  1 แหํง บํอน้ าตื้น 207 แหํง 
    ประปาหมูํบ๎าน    15      แหํง บํอบาดาล 55 แหํง 
    บึง  - แหํง อํางเก็บน้ า 1 แหํง 
    แมํน้ า  - แหํง ฝาย  2 แหํง 
  ล าคลอง/หนอง/บึงธรรมชาติ 21 แหํง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหํง เหมือง  - แหํง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีปุาไม๎ในเขตพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติปางสีดา  แตํมีต๎นไม๎ที่
ชาวบ๎านปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎น  ผลัดใบ   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารสวนต าบลได๎แบํงเขตหมูํบ๎าน  มีทั้งหมด  15  หมูํบ๎าน  แตํละหมูํบ๎านมีผู๎ใหญํบ๎านและ
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล  ประชาชนให๎ความ
รํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดี  เชํน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ในวันที่ 18  
สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล จ านวน  4,245   คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  9,168  คน  คิดเป็นร๎อยละ  46.31  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลในวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  มีผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล 6,272 คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 9,168 คน  คิดเป็นร๎อยละ  69.10 ปัญหา
คือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง              
ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภา  นายก อบต.  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไข



ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง 
สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์   ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหาร
สํวนต าบลก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สํงผลให๎องค์การบริหาร
สํวนต าบลด าเนินงานตามความต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับและมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู๎บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล   อสม. และผู๎น าหมูํบ๎าน  โครงการ
อ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับมาพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลให๎เจริญเทําเทียมกับองค์การบริหารสํวนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารสํวนต าบลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจาก
ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลจ ากัด ไมํเพียงพอตํอการตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ  โดยองค์การบริหารสํวนต าบลแบํงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

2.1 เขตการปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสระแก๎ว  จังหวัดสระแก๎ว  ได๎จัดตั้งเป็นสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบลทําแยก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล  เมื่อวันที่  
26  เดือนธันวาคม พ.ศ.  2539  และได๎เปลี่ยนแปลงฐานะสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลํม 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2539  เป็น
องค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยก  ในวันที่  16  ธันวาคม พ.ศ. 2539  มีพื้นท่ี 99.64  ตารางกิโลเมตร  
หรือ  62,275  ไรํ  ระยะหํางจากตัวจังหวัดสระแก๎ว 18  กิโลเมตร  
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก 
        ทิศเหนือ ต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ต าบลโนนหมากเค็ง    อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก๎ว  
  ทิศใต๎  ต าบลหนองบอน    อ าเภอเมืองสระแก๎ว    จังหวัดสระแก๎ว    
  ทิศตะวันตก ต าบลโคกปี่ฆ๎อง    อ าเภอเมืองสระแก๎ว   จังหวัดสระแก๎ว    

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
     หมูํที่  1  บ๎านปุาระก า 
      หมูํที่  2  บ๎านหอย 
  หมูํที่  3  บ๎านทํุงแฝก 
       หมูํที่  4  บ๎านหนองเตียน 
         หมูํที่  5  บ๎านคลองหอย 
        หมูํที่  6  บ๎านคลองศรีเมือง 
  หมูํที่  7  บ๎านคลองน้ าเขียว 
      หมูํที่  8  บ๎านคลองผักขม 
      หมูํที่  9  บ๎านคลองปลาโด 
      หมูํที่  10  บ๎านทํากะบาก 
  หมูํที่  11  บ๎านน๎อย 
      หมูํที่  12  บ๎านกิโลสาม 
      หมูํที่  13  บ๎านเนินไฮ 
      หมูํที่  14  บ๎านน้ าล๎อม 
  หมูํที่ 15  บ๎านปางสีดา 



 
2.2 การเลือกตั้ง 

  เดิมองค์การบริหารสํวนต าบลได๎แบํงเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  
ทั้งเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเป็น 16  หนํวยเลือกตั้ง  15  หมูํบ๎าน ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด๎วย  หมูํที่  1  บ๎านปุาระก าท้ังหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด๎วย หมูํที่  2  บ๎านหอยทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 3  ประกอบด๎วย  หมูํที่  3 บ๎านทุํงแฝกทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 4  ประกอบด๎วย  หมูํที่  4  บ๎านหนองเตียนทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 5  ประกอบด๎วย  หมูํที่  5  บ๎านคลองหอยทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 6  ประกอบด๎วย  หมูํที่  6  บ๎านคลองศรีเมืองทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 7  ประกอบด๎วย  หมูํที่  7  บ๎านคลองน้ าเขียวทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 8  ประกอบด๎วย  หมูํที่  8  บ๎านคลองผักขมทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 9  ประกอบด๎วย  หมูํที่  9  บ๎านปลาโดทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 10  ประกอบด๎วย  หมูํที่  10  บ๎านทํากะบากบางสํวน     
เขตเลือกตั้งท่ี 11  ประกอบด๎วย  หมูํที่  10  บ๎านทํากะบากบางสํวน  
เขตเลือกตั้งท่ี 12  ประกอบด๎วย  หมูํที่  11  บ๎านน๎อยทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 13  ประกอบด๎วย  หมูํที่  12  บ๎านกิโลสามทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 14  ประกอบด๎วย  หมูํที่  13  บ๎านเนินไฮทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 15  ประกอบด๎วย  หมูํที่  14  บ๎านน้ าล๎อมทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 16  ประกอบด๎วย  หมูํที่  15  บ๎านปางสีดาทั้งหมด 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยกสํวนใหญํรํวมกิจกรรมทางการเมือง

เสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน  การชํวยเหลืองาน
องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลในการด าเนินงานตํางๆ เชํน การ
ประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความยากจน 
ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  
พ.ศ.  2556)   
   -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  9,168     คน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556)   
  -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล   9,076     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2556 ) 

-  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  9,168  คน  จากผู๎มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  4,245  คน  คิดเป็นร๎อยละ  46.31  
  -  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  9,076 คน จากผู๎มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  6,272  คน  คิดเป็นร๎อยละ  69.10 
ปัจจุบันนายกและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่
มีการเลือกตั้ง 
 
 



3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ล าดับที่ หมู่บ้าน 
จ านวน 
(คร.) 

จ านวนประชากร 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
1. บ๎านปุาระก า 199 323 304  
2. บ๎านหอย 342 580 561  
3. บ๎านทุํงแฝก 130 241 253  
4. บ๎านหนองเตียน 395 514 571  
5. บ๎านคลองหอย 177 266 288  
6. บ๎านคลองศรีเมือง 357 568 565  
7. บ๎านคลองน้ าเขียว 248 360 388  
8. บ๎านคลองผักขม 337 576 553  
9. บ๎านคลองปลาโด 188 353 340  

10. บ๎านทํากะบาก 498 904 911  
11. บ๎านน๎อย 93 191 175  
12. บ๎านกิโลสาม 254 444 449  
13. บ๎านเนินไฮ 281 427 427  
14. บ๎านน้ าล๎อม 162 296 323  
15. บ๎านปางสีดา 176 303 340  

รวม 3,837 6,346 6,448  
 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสระแก้ว  ณ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 

 
ที่ 

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าแยก 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1. บ๎านปุาระก า 324 288 325 292 296 327 324 291 307 282 323 304 
2. บ๎านหอย 564 554 572 556 552 574 566 550 566 555 580 561 
3. บ๎านทุํงแฝก 219 244 220 241 247 240 234 247 211 236 241 253 
4. บ๎านหนองเตียน 516 555 518 559 555 511 514 561 527 592 514 571 
5. บ๎านคลองหอย 277 292 271 289 288 266 276 289 256 277 266 288 
6. บ๎านคลองศรเีมอืง 560 559 572 563 578 578 575 575 549 566 568 565 
7. บ๎านคลองน้ าเขียว 348 391 357 390 397 347 357 393 342 366 360 388 
8. บ๎านคลองผกัขม 563 549 572 547 553 586 571 543 557 532 576 553 
9. บ๎านคลองปลาโด 341 315 335 317 332 348 334 322 348 319 353 340 

10. บ๎านทํากะบาก 858 882 869 875 908 900 882 895 829 837 904 911 
11. บ๎านน๎อย 183 183 189 189 183 188 194 185 162 162 191 175 
12. บ๎านกิโลสาม 430 435 438 437 436 435 436 442 430 418 444 449 
13. บ๎านเนนิไฮ 430 426 431 432 434 434 431 430 430 410 427 427 
14. บ๎านน้ าล๎อม 291 316 295 320 325 298 288 326 291 319 296 323 
15. บ๎านปางสีดา 300 337 304 343 328 303 296 331 320 338 303 340 

รวม 
6,204 6,326 6,268 6,350 6,335 6,412 6,296 6,380 6,107 6,209 6,346 6,448 

12,530 12,618 12,747 12,676 12,316 12,794 



3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากร
เยาวชน 

2,181  คน 2,255  คน 
อายุต่ ากวํา 0 - 
25 ปี 

จ านวนประชากร 3,278  คน 3,363  คน อายุ 25-60 ปี 

จ านวนประชากร
ผู๎สูงอายุ 

989  คน 728  คน อายุมากกวํา 60 ปี 

รวม 6,448  คน 6,346 คน 
ทั้งสิ้น 
12,794 คน 

 

 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร๎อยละ 99  อําน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  6-15  ปี  ร๎อยละ 100 ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได๎เรียน
ตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ  99  ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่
ดี  ปัญหาคือ  ยังไมํสามารถท่ีจะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎จัด
กิจกรรมให๎กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให๎กบัทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และรํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน   
  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ.  อบต. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยก   
           - จ านวนครูผู๎ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู๎ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนต าบล 
    2.1  โรงเรียนต าบลทําแยก 
          ระดับกํอนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห๎องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
    2.2  ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห๎องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
9  แหํง 
 
 
12  คน 
11  ห๎อง 
254  คน 
 
112  คน 
94  คน 
1,531  คน 

3 แหํง 
2 คน 
10  คน  
144  คน 
1,141 คน 

 
 
 
 



4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวน
ต าบลและหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่อง
นี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  1  ราย  
เทํานั้น  ดีไมํตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอ าหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช๎ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และ
ประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหลํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลพยายามอยํางยิ่งที่จะ
แก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหา   
  (1)  หนํวยงานด๎านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  4   แหํง      
              เตียงคนไข๎  จ านวน  30  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แหํง 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  -  แหํง    
     (2)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (อ าเภอเมืองสระแก๎ว) 

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

1 โรคอุจจาระรํวง 16 - 
2 โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 3 - 
3 โรคไข๎เลือดออก 1 - 
4 โรคปอดบวม 1 - 
5 โรคตาแดง 1 - 
6 โรคคางทูม - - 
7 โรคสงสัยหูดับ - - 
8 โรคหนองใน - - 
9 โรคไข๎ไมํทราบสาเหตุ - - 

10 โรคมือเท๎าปาก - - 
11 โรคอีสุกอีใส - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุ
ดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามี 9  ครัวเรือน  ที่ไมํมีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหา
ขององค์การบริหารสํวนต าบลที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือ
การติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก กํอสร๎างหอ
นาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํน
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ 
ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
รํวมมือไปยังผู๎น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎
เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได๎              

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรทํา

แยกได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํ
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  
ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ
แล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก ได๎ด าเนินโครงการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลทําแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

ให๎แกํชุมชน ผลการส ารวจพบวําประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลพบวํา ประชากรที่
สูบบุหรี่ จ านวน  300  คน  ดื่มสุรา 171  คน 
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง    
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนจน     
 
   



5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลที่เป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร๎อยละ  70 เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ 100  โดยผู๎บริหารมี
นโยบายที่จะด าเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลไมํ
สามารถด าเนินการได๎เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  
ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลมีเส๎นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(1)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส๎นทางคมนาคมที่ใช๎ติดตํอในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลและพ้ืนที่ใกล๎เคียงมีดังนี้ 

    1.1)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   3462  สายสระแก๎ว – น้ าตกปางสีดา 
    -  หมายเลข 3495  สายทํากะบาก  -  ต าบลแซออร์ 
   1.2)  สะพาน    จ านวน   -    สะพาน 
   1.3)  การจัดการขนส่งมวลชน   รถโดยสารประจ าทาง   สระแก๎ว – ปางสีดา 

1.4)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน    2    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -        สาย  ระยะทาง  - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     2   สาย  ระยะทาง     33     กม. 

                ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง  - กม. 
                ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน    -    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -   สาย  ระยะทาง   - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     -     กม. 

                ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง  - กม. 
                ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จ านวน            -        สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -   สาย  ระยะทาง  - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง       - กม. 

                ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง  - กม. 
    ทางหลวงท๎องถิ่น    จ านวน      -      สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง       - กม. 

                ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง  - กม. 
ถนนของท๎องถิ่น  องค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยก    จ านวน    ๘๓  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต     จ านวน         15 สาย  ระยะทาง  40 กม. 
      แอสฟัลท์ติก  จ านวน      -    สาย  ระยะทาง      -      กม.  
                    ราดยาง จ านวน       2 สาย  ระยะทาง      - กม. 

                  ลูกรัง   จ านวน       33 สาย  ระยะทาง   172 กม. 
 
 
 



5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ยังไมํครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา

คือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความ
เข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้ง
งบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกัน
แก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีไฟฟูาใช๎  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟูา  2,424   หลังคาเรือน 
  (1)  ไฟฟูาสาธารณะ   จ านวน   2  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบล 

5.3 การประปา 
การประปา  องค์การบริหารสํวนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารสํวนต าบลเอง 

สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มี
ข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ าประปาขุํนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ า และไมํมี
แหลํงน้ าดิบในการผลิตประปาต๎องขอใช๎จากพ้ืนที่อ่ืนท าให๎มีคําใช๎จํายมาก  ประปาขององค์การบริหารสํวน
ต าบลยังไมํสามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่ จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให๎ชุมชนได๎ การแก๎ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณา
โครงการตํางๆ  ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎นั้น  เชํน  โครงการกํอสร๎าง  
โรงสูบจํายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎น าบรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎
ตํอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนตํอไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช๎  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช๎น้ าประปา    2,424   หลังคาเรือน 
(2)  ปริมาณการใช๎น้ าประปาเฉลี่ย    500 - 550   ลบ.ม.  ตํอวัน 
(3)  แหลํงน้ าดิบที่ใช๎ผลิตน้ าประปาได๎จาก 

สระน้ าหนองใหญํ   (    /   )  (แหลํงน้ าผิวดิน) 
       แหลํงน้ าใต๎ดิน    (   /    )   

5.4 โทรศัพท์ 
(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    -         หมายเลข 
(2)  จ านวนโทรศัพท์สํวนบุคคล    จ านวน    -   หมายเลข 
(3)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน    -   ชุมสาย 
(4)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน     -     แหํง 
(5)  หอกระจายขําวในพ้ืนที่ให๎บริการได๎ครอบคลุมร๎อยละ  80  ของพ้ืนที่องค์การบริหาร

สํวนต าบล 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (1)  มีไปรษณีย์ จ านวน  1  แหํง ให๎บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น. ในวันจันทร์ –            
วันเสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยดุวันอาทิตย์    
 
 



6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ร๎อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ข๎าว  มันส าปะหลัง  อ๎อย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ      65 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร๎อยละ      10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ๎าง  ร๎อยละ       10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค๎าขาย  ร๎อยละ       15 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

6.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีการประมง)  

6.3 การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การ

เลี้ยงไกํ  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไกํ    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

6.4 การบริการ 
โรงแรม   - แหํง 
ร๎านอาหาร  8 แหํง 
โรงภาพยนตร์  - แหํง 
สถานีขนสํง  - แหํง (ทํารถ 0  แหํง) 
ร๎านเกมส์และอินเตอร์เน็ต -      แหํง 

6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีแหลํงทํองเที่ยว คือ น้ าตกปางสีดา อํางเก็บน้ าทํากะบาก 
และได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎เกิดขึ้นในชุมชน  เชํน  การจัดงานประเพณีตํางๆ  การจัดสร๎างสวนสาธารณะ
ส าหรับใช๎พักผํอนหยํอนใจ   

6.6 อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   1   แหํง 

                  (มีคนงานต่ ากวํา  10  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  5  ล๎านบาท) 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหํง สถานีบริการน้ ามัน 2     แหํง 
บริษัท   - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  - แหํง ตลาดสด  1 แหํง 
ร๎านค๎าตํางๆ  68 แหํง โรงฆําสัตว์  - แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แหํง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุํมอาชีพ  จ านวน  1 กลุํม  กลุํมหัตถกรรมไม๎กวาด 
 
 
 



 
๖.๘ แรงงาน 

  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยูํในก าลังแรงงาน ร๎อย
ละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  73.99  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  25 - 50 ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างาน
นอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่
มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพื้นที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได ๎
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  
     วัด      9    แหํง         
       ส านักสงฆ์ 2    แหํง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แหํช๎างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลได๎อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ได๎แกํ  วิธีการท าเครื่องจักสานใช๎ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ๎าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต๎น
กก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สํวนมากร๎อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน    

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ผลิตของใช๎พ้ืนเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและเหลือ
เอาไว๎จ าหนํวยบ๎าง ได๎แกํ  เสื่อที่ทอจากต๎นกก  ผ๎าที่ทอจากผ๎าฝุายและผ๎าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม๎ไผํ      
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากอํางเก็บน้ าทํากะบาก  ซึ่ง
จะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํสามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎
พอเพียงได๎ และบางแหํงเค็ม ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีปุาไม๎ 
8.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 



ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย  ร๎านค๎า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  
หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํง
อ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถ
หาแหลํงน้ าส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎านขยะ  
เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก๎ไขปัญหา องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดท าโครงการเพ่ือแก๎ปัญหาให๎กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม ให๎เป็นเมืองนําอยูํ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

9. อ่ืนๆ  
9.1  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561   
  ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยก ได๎ด าเนินโครงการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณา
แก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให๎แกํชุมชน ผลการส ารวจพบวําประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนั้น ไมํผําน
เกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแตํ  ๓๕  ขึ้นไป  ไมํได๎ตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน  ๒๙๑  คน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๓๐๐  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  ๑๗๑  คน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ยตํอปีต่ ากวํา  45,000  บาท   จ านวน  ๙  ครัวเรือน    
  ผลการส ารวจดังกลําว  ถือวําเป็นปัญหาเรํงดํวนที่จะต๎องแก๎ไข  
  การแก๎ไขปัญหา  
  1)  สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆ ให๎เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  2)  รณรงค์ สํงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให๎ประชาชน
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  3)  สํงเสริมการประกอบอาชีพตํางๆ ให๎กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได๎ แก๎ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  

9.2  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  2 ค.  ประจ าปี  2561   
  ตามท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอทําแยก  ได๎ด าเนินการส ารวจข๎อมูล กชช. 2 ค. ประจ าปี 2561  
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลต าบลทําแยก  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให๎แกํ
ชุมชน ผลการส ารวจสามารถสรุปตามตัวชี้วัดได๎  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบํงเป็น  3 ระดับ  คือ   

1  =  มีปัญหามาก 
2  =  มีปัญหาปานกลาง 
3  =  มีปัญหาน๎อย/ไมํมีปัญหา 
 
 
 



ทั้งนี้  จะน าข๎อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได๎ คะแนน  1  มาพิจารณา   ดังนี้  
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (ปุาระก า) 

   1)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การได๎รับความคุ๎มครองทางสังคม  
   2)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน   
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านหอย)   
   1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู๎โดยชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน                     

3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านทุํงแฝก)   
   1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านหนองเตียน)   
   1)  ด๎านความรู๎และการศึกษา 
    -  การได๎รับการศึกษา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน  

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านคลองหอย)         
         

1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 
 
 
 



 
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านคลองศรีเมือง)          

1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านคลองน้ าเขียว)                 
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านคลองผักขม)          
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านคลองปลาโด)          
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านทํากะบาก)          
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
 
 



   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านน๎อย)                  
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านกิโลสาม)                 
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 

3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านเนินไฮ)                  
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านน้ าล๎อม)          
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมูํบ๎าน (บ๎านปางสีดา)          
1)  ด๎านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
 
 



   2)  ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
    -  การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 
 9.3  การแก้ไขปัญหา 

1)  สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน  โดยรํวมมือกับทุกภาคสํวน  ไมํวําจะเป็น  อ าเภอ  
ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู๎น าชุมชน  รํวมท ากิจกรรมตํางๆ กับชุมชน  ให๎ประชาชนเกิดความไว๎วางใจ
และได๎รับความค๎ุมครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเรํงแก๎ไข 

2)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให๎ประชาชนมีโอกาสเข๎าถึงแหลํงเงินทุน  
  3)  รํวมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ในการใช๎ประโยชน์จาก
ดินและน้ าให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาส  
  4)  รํวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สํงเสริม  รณรง ปูองกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  สํงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  5)  สํงเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให๎เด็กได๎รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ตํางๆ    
      
    ************************************ 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  วิ สั ยทัศน์   “ประ เทศ ไทยมีความมั่ นคง   มั่ ง คั่ ง   ยั่ งยื น   เป็ นประ เทศที่ พัฒนาแล๎ ว   ด๎ วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

  ความมั่นคง 
- การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  

และภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
- ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ที่เข๎มแข็ง  เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
- ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่น าไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ   
ชุมชนมีความเขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน 

- ความมั ่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  ประชาชนมีความมั ่นคงในชีว ิต   
มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

  ความม่ังคั่ง 
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลมุประเทศรายไดสูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข งขันสูงสามารถสรางรายไดทั ้งจากภายใน    

และภายนอกประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญใน ระดับภูมิภาค และระดับโลก
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

- ความสมบูรณ ในทุน ที่จะสามารถสร างการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย 
ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
  ความย่ังยืน 

- การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให เพ่ิมขึ้นอย างตอเนื่อง  ซึ่งเป นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม ใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี   
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

- การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น   
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

- มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 
ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย างสมดุล   
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 



1. ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
3. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร ์

ด๎านความมั่นคง  
 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัย
คุกคามที่กระทบตํอความม่ันคง 

4. การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํ
ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม                                                                  
ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 1. การเกษตรสร๎างมูลคํา 

2. อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
3. สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
4. โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  
 

1. ปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
3. ป ฏิ รู ป ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู๎ ที่ ต อ บ ส น อ ง ตํ อ 

การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสร๎างให๎คนไทยสุขภาวะที่ดี 
6. การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ เ อ้ือตํอการพัฒนาและ

เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทาง

สังคมและพัฒนาประเทศ 
ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 
 

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
4. การเ พ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่น ใน 

การพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 



ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

1. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค

ทะเล 
3. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอ

สภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุํนเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 

5. พัฒนาความม่ันคง  น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎
ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุํงมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

7. กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ 
และมีเทําท่ีจ าเป็น 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ตํอประชาชนโดยเสมอภาค 

ที่มา: ประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ที่ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต จ า ก ก า ร เ พิ่ ม 
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใ ช๎ภูมิ ปัญญาและนวัตกรรมการพัฒนาประ เทศในระยะแผ นพัฒนาฯฉบับที่  12  
จะมุํ ง บร รลุ เ ปู า หม าย ในระยะ  5  ปี  ที่ จ ะส าม า รถตํ อยอด ในระยะตํ อ ไป เพื่ อ ให๎ บ ร รลุ เ ปู า หม ายการพัฒนา  
ระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังน้ี 
 
 
 
 
 



- ยึด “หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง” 
- ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
- ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
- ยึด ”เปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579” 
- ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ 

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
- ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํ 

ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
  เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
    1)  คําดัชนีการพัฒนามนุษย์ไมํต่ ากวํา 0.8 คะแนน 
    2)  IQ เฉลี่ยไมํต่ ากวําเกณฑ์ 
    3)  ร๎อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 
    4)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชาไมํต่ ากวํา 500  
    5)  สัดสํวนของผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น 
  2. สังคมมีความเหลื่อมล้ าน๎อยลง โดย 
    1)   ราย ได๎ เ ฉ ลี่ ยตํ อหั วของกลุํ มประชากรร๎ อยละ  40  ที่ ร าย ได๎ ต่ า สุ ด เพิ่ ม ขึ้ น ไ มํ ต่ ากวํ า 
ร๎อยละ 15/ปี 
    2)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุํมประชากรร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ าสุดเพิ่มขึ้น 
    3)  สัดสํวนประชากรที่อยูํใต๎เส๎นความยากจนลดลงเหลือร๎อยละ 7.4 
  3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งและแขํงขัน โดย 
    1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5 โดยมีรายได๎ตํอหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 
    2)  มีอันดับความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให๎อยูํในกลุํม 1 
ใน 25 ประเทศของประเทศแรก มีรายได๎จากการทํองเที่ยวไมํต่ ากวํา 3 ล๎านล๎านบาท 
    3)  เกษตรกรมีรายได๎เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไรํ 
  4 .  รั ก ษ า ทุ น ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ติ บ โ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร  
กับสิ่งแวดล๎อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดย 
   1)  เพิ่มผืนปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
   2)  พ้ืนท่ีปุาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เป็น 1.58 ล๎านไรํ 
   3 )   ก ารปลํ อยก๏ า ซ เ รื อนกระจก ในภาคพลั ง ง านและคมนาคมขนสํ ง  ลดล ง ไ มํ น๎ อ ยกวํ า  
ร๎อยละ 7 
  5 .  มี ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น เ อ ก ร า ช แ ล ะ อ ธิ ป ไ ต ย  สั ง ค ม ป ล อ ด ภั ย  ส า มั ค คี  ส ร๎ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ดี  
และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย โดย 
   1)  ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
   2 )   ป ร ะ เทศ ไทย มี อั นดั บคว าม เ สี่ ย ง จ ากก า รกํ อ ก า ร ร๎ า ยต่ า ก วํ า อั น ดั บที่  20  ขอ ง โ ล ก  
และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด๎านไซเบอร์ไมํต่ ากวําอันดับ 10 ของโลก 
  6 .  มี ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ทั น ส มั ย  โ ป รํ ง ใ ส  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด๎  
กระจายอ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน โดย 
    1 )   ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห า รจั ดการ  และการ ให๎ บริ ก า ร ของภาครั ฐ  และประสิ ทธิ ภ าพ  
การประกอบธุรกิจของประเทศอยูํในอันดับสองของอาเซียน 
 
 
 
 
 
 



 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ อีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ัง 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. การเสริมสร๎างและ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 

1) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2) พัฒนาคนให๎มีทักษะ มีความรู๎ และมีความสามารถในการด ารงชีวิต
อยํางมีคุณคํา 

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอ

สุขภาพ 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและระบบ

การเงินการคลังด๎านสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคม 

สูงวัย 
7) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง 
8)  

 
2. การสร๎างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

1) การเพ่ิมโอกาสให๎กลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ าสุด
สามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2) การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมและทั่วถึง 

3) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎าง
ความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
3. การสร๎างความเข๎มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม 
2) การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของการผลิต

และการบริการ 
4. การเติบโตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล๎อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างความสมดุลของการอนุรักษ์
และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 

3) การแก๎ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
5) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การบริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ 
7) การพัฒนาระบบการบริการจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง

ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
8) พัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

5. การเสริมสร๎างความ
มั่นคงแหํงชาติ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สูํความม่ังคั่ง 

 

1) การรักษาความมั่นคงภายใน 
2) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
3) การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง 
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว๎ซึ่ง

อ านาจอธิปไตยในเขตทะเล 
5) กา รบริ ห า ร จั ดก า รคว ามมั่ น ค ง เ พ่ื อกา ร พัฒนา  เ พ่ื อ ให๎ เ กิ ด 

ความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่ เกี่ยวข๎องกับความมั่นคง 
การพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 

6)  
6. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

ในภาครัฐการปูองกัน
การทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

1) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม  
เกิดความคุ๎มคํา 

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให๎การจัดสรรและการใช๎จําย 
มีประสิทธิภาพ 

3) เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ ได๎
มาตรฐานสากล 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให๎สังคมไทย

มีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม 
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
7. การพัฒนาโครงสร๎าง

พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิติกส์ 

1) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง 
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4) พัฒนาด๎านพลังงาน 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน                   
โทรคมนาคมของประเทศให๎ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ 
5) พัฒนาระบบน้ าประปา 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

1) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2) พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎  ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3) พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย 
9. การพัฒนาภาค  เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง 
2) การพัฒนาเมือง 
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ความรํวมมือระหวําง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหมํส าหรับสินค๎าและบริการของไทย 

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์  และ
โทรคมนาคมในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน
GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ 

3) พัฒนาและสํ ง เ ส ริ ม ให๎ ไทย เป็ น ฐ านของก ารประกอบธุ ร กิ จ  
การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค 

4) สํงเสริมการลงทนุไทยในตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ 

กับประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

6) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 

7) เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร๎างสรรค์ 
8) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคง

ในทุกด๎านที่เก่ียวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน 
9) บูรณาการภารกิจด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการ

ตํางประเทศ 
10)  สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

ทีม่า:แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
 
 
 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422


3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
   3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให๎เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาภาคตะวันออกให๎เป็นแหลํงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได๎
มาตรฐานสากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให๎เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   แผนงานและโครงการส าคัญแผนพัฒนาภาคตะวันออกในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 มีตัวอยํางแนวคิดโครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีความทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 
 

- พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํงหลักให๎เอ้ือประโยชน์ตํอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได๎แกํสนามบิน อํุตะเภา รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทําเรือแหลมฉบัง ระยะ 3 ทําเรือมาบตาพุต 
ระยะ 3 ทําเรือสัตหีบ รถไฟทางคูํเชื่อม 3 ทําเรือ และทางหลวงพิเศษระหวําง
เมือง  

ชํวงพัทยา-มาบตะพุด 
- สํงเสริมการพัฒนากลุํมอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแหํง

อนาคตในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชํนจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต๎น 

- พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตก าลังคนให๎ตรงกับ
ความต๎องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และกํอให๎เกิด การวิจัย สร๎างนวัตกรรม 
และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตํอยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อยําง
ยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 

- พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี –ระยอง ให๎เป็นฐาน
การกระจาย และการสร๎างงานให๎แกํชุมชน 

- พัฒนาสภาพแวดล๎อมเมืองส าคัญของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ เอ้ือตํอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางมีสมดุล 

-  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

- พัฒนาการผลิตและการค๎าผลไม๎ภาคตะวันออก ให๎เป็นศูนย์ผลไม๎เมืองร๎อนแหํง
เอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูํไปกับการรักษาคุณภาพสินค๎า 
ตั้งแตํข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบหํอ การแปรรูป และการจัดจ าหนําย 

- สํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได๎แกํ สุกรและไกํในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให๎
ผลผลิตมีคุณภาพและได๎มาตรฐานความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดให๎มี
ประสิทธิภาพ 



 
- พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด๎านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง 

อําวไทย ได๎แกํ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให๎คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอยํางยั่งยืนตํอไป โดยเรํงรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการ
จัดการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นระบบเหมาะสม 
ควบคูํไปกับการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชํน การสํงเสริมการวิจัยและถํายทอด
เทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และสร๎างมูลคําเพ่ิม การสํงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ๎าน รวมทั้งการสํงเสริม
และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ปรับปรุงมาตรฐาน
สินค้าและธุรกิจ
บริการด๎านการ
ทํองเที่ยว 
 

- ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 

- ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 

รวมท้ังปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน
ให้เป็นประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อน
บ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 
 
 

- พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับ
ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสมพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 

- พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญํ จังหวัด 
ตราด ให๎เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค๎าชายแดนและการทํองเที่ยว เช่ือมโยงกับเกาะกง กัมพูชา 

โดยจัดระเบียบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานการให๎บริการ และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํานแดน 

- พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ๎านแหลมและบ๎านผักกาด อ าเภอโปุงน้ าร๎อน 
จังหวัดจันทบุรี ให๎เป็นศูนย์กลางการค๎าเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพริน
ของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือให๎บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดระบบการ
บริหารจัดการ
มลพิษให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
 

- บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแล๎งและน้ าทํวมจันทบุรีและตราด โดย
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ิมเติม
รองรับความต๎องการใช๎น้ า ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และชุมชนได๎อยํางพอเพียงและมีเสถียร รวมทั้งสํงเสริมการท าแหลํงกักเก็บน้ า
ขนาดเล็กกระจายพ้ืนที่การเกษตรเพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 

- ฟ้ืนปุาต๎นน้ าให๎เกิดความสมดุลตํอระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม 
มาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให๎เข๎ามามี

สํวนรํวมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาชุมชนไมํให๎เสื่อมโทรมลง 
 



- คุ๎มครองและฟ้ืนฟูปุาชายเลน ปะการัง หญ๎าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได๎แกํ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนด
พ้ืนที่ และหลักเกณฑ์การใช๎ประโยชน์ ภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น 
หรือข๎อตกลงรํวมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน การเฝูาระวังการ
ลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ๎มครองปะการัง หญ๎าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และ
การท าการประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไมํให๎ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อม
โทรมลงไปอีก 

- ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได๎แกํสารอินทรีย์ระเหยงําย
และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนด
มาตรการควบคุมและมาตรการจูงใจในการปูองกันภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชนท๎องถิ่น หรือข๎อตกลงภาคีพัฒนา ในการจัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน การเฝูา
ระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ๎มครองปะการัง หญ๎าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า 
พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการท าประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และ
ไมํให๎ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อมโทรมลงไปอีก 

- ด าเนินตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได๎แกํ สารอินทรีย์ระเหยงําย  
และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม 

และมาตรการจูงใจในการปูองกัน และควบคุมการปลํอยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และ
ในเขตอุตสาหกรรมให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให๎ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูํ
รํวมกันได๎อยํางเกื้อกูลกันและสันติสุข 

- ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น
ศูนย์การค๎า การทํองเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือนและโรงงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมบรรเทาน้ าเสีย
โดยเฉพาะ ในบริเวณแมํน้ าสายหลักที่อยูํในเกณฑ์เสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ 
แมํน้ าระยองตอนบน ตอนลําง และแมํน้ าพังราดตอนบน 

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย๎าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรีและ
ระยองให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช๎มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม
ประเภท การคัดแยกขยะให๎เป็นระบบ สํวนของเสียอันตรายที่มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย  ๆบริเวณพ้ืนที่อุตสาหรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุน ให๎ภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและการลงทุนก าจัดให๎เป็นระบบและได๎
มาตรฐานก าจัด 
 

ที่มา: แผนพัฒนาภาคตะวันออกในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบไปด้วย ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก 2 มี 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
   ประเด็นการพัฒนา ที ่1 : สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ  และวัฒนธรรม 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด๎านการค๎า  และการค๎าชายแดน  เชื่อมโยง  
ECC  และประเทศเพ่ือนบ๎าน 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค๎า
การเกษตร (ผลไม๎ปศุสัตว์และประมง  สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยํางคบวงจร 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปูองกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวนรํวม เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให๎มีความม่ันคงปลอดภัย 
 ประเด็นการพัฒนา  ที่  6 : เพ่ิมขีดความสามารถด๎านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแตํ
ละประเด็นการพัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์  เปูาหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา 

  เป้าประสงค์รวม  (Ultimate Goals) 
1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางมีเสถียรภาพ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่ เ อ้ือตํอ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสมดุล 

  3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
    วิสัยทัศน์จังหวัด  “เมืองชายแดนแหํงความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย และทํองเที่ยว 
เชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ  เขตเศรษฐกิจสระแก๎วมั่นคง ยั่งยืน” 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยให๎ได๎
คุณภาพมาตรฐานสากล 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว ให๎มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก เสริมสร๎ างสภาพแวดล๎อมให๎ เ อ้ือตํอการเป็นแหลํ งทํองเ ที่ ยว เชิ งนิ เวศ และเชื่อมโยง 
อารยธรรมโบราณ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการค๎า การ
ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือรองรับธุรกิจ การค๎าชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร๎างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมของ
ประชาชนให๎สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1. สํงเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัว
และชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

3. มีอนามัยสิ่งแวดล๎อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

4. สํงเสริมอาชีพ รายได๎  การมีงานท าและมี
สวัสดิการ 

5. พัฒนาระบบโครงสร๎าง พ้ืนฐานให๎มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือให๎ประชาชนมีรายได๎และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

6. สํ ง เสริ มการอนุ รั กษ์ และ พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบ 

8. สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า โ ค ร งก า ร ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
การบริหารและให๎บริการประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภัยให๎ได๎คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  พัฒนาแหลํ งน้ า  และระบบชลประทาน 
ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให๎มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

2. สํงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลคํา 

3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให๎ปลอดภัยได๎มาตรฐานสากล 
4. สร๎างมูลคําเพิ่มของสินค๎าเกษตร โดยการสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรบัปรุงคุณภาพ ชนิด 
และราคาของสินค๎าเกษตรให๎มีมูลคําเพิ่มขึ้น 

5. ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค๎ า เ ก ษ ต ร สูํ
มาตรฐานสากล ด๎วยการถํายทอดความรู๎แกํเกษตรกร
เพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ เชํน การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลด 
การใช๎สารเคมี 

6. สํงเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์  และประมงที่
ปลอดภัย เชํน เกษตรทฤษฎีใหมํ และเกษตรผสมผสาน 

7. สํงเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตร
ปลอดภัย ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว ให๎มีความปลอดภัย และปรับปรุง
สิ่งอ านวยความสะดวก เสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือ
ตํอการเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และเชื่อมโยงอารย
ธรรมโบราณ 
 

1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด๎านการ
ทํองเที่ยวให๎เพียงพอและได๎มาตรฐานปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ในราคาที่ เหมาะสม ยุติธรรมให๎กับ
นักทํองเที่ยว 

2. สํงเสริมเครือขํายภาคประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ด๎านการทํองเที่ยวและสร๎างเครือขํายเช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยว ทั้งในและตํางประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวด๎วยการฟื้นฟูและจัด
ระเบียบให๎คงสภาพการเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สวยงาม
และหลากหลายโดยเฉพาะด๎านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

4. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านการทํองเที่ยว 
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 
6. สํง เสริมพัฒนาบุคลากรด๎ านการทํองเที่ ยวและ

ผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านการทํองเที่ยว 
7. พัฒนากิ จ ก รรมและรู ปแบบการทํ อ ง เที่ ย ว ให๎

หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการทํองเที่ยว
โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเช่ือมโยงกับ
อารยธรรมโบราณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริม
การค๎า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือรองรับธุรกิจ การค๎า
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว 
 

1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร 
และ การขนสํงสินค๎าในพื้นที่ธุรกิจ การค๎าชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว   รวมทั้งการกํอสร๎าง
และขยายชํองทางถนนและ ระบบรางเช่ือมโยงกับ
จังหวัดใกล๎เคียง และประเทศเพื่อนบ๎าน 

2. สํงเสริมและสร๎างบรรยากาศในการค๎า การลงทุน และ
ชักจูงให๎ผู๎ประกอบการ นักลงทุนมาด าเนินกิจการใน
พื้นที่ธุรกิจ การค๎าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก๎ว 

3 .  อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด๎ า น ก า ร ค๎ า ช า ย แ ด น  
พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร  ก า ร ต ร ว จ ค น เ ข๎ า เ มื อ ง  
การสร๎างคลังสินค๎า และการอนุญาตให๎ใช๎แรงงานตําง
ด๎าว โดยด าเนินการให๎ได๎มาตรฐานเป็นสากล มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ป ร ะ ห ยั ด  ร ว ด เ ร็ ว  
มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการให๎บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิต
และพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให๎ตรงตาม
ตลาดแรงงาน  

5.  เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตการ
ป ร ะ ก อ บ  อ า ชี พ ก า ร อ ยูํ อ า ศั ย  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะเกิดในพ้ืนท่ีธุรกิจ การค๎า
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว 

6.  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ผังเมือง 
การค๎า  การลงทุน   แรงงาน สาธารณสุข  และ
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ธุรกิจ การค๎าชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการ



เบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)  
7.  สํงเสริมนิคมอุตสาหกรรมให๎เติบโตอยํางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร๎างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดน 

1.  เสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และแก๎ไข
ปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนทีจังหวัดชายแดน 

2.  เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท๎องถิ่นกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน 
3.   เสริมสร๎ างคนและชุมชนให๎มีจิตส านึก รู๎

ตระหนักในด๎านความม่ันคง 
4.   เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล

ด๎านความมั่นคงให๎มีความครบถ๎วนสมบูรณ์
สามารถเรียกใช๎ได๎ทันทีและเชื่อมโยง กับ
ฐานข๎อมูลของหนํวยงานตํางๆ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมือ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมตํอและ
บังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคํา
สูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New Engines of 
Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปูาหมาย ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมตํอ
ออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 
เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 เป็นต าบลนาํอยูํ    ควบคูํคุณภาพชีวิตที่ดี    มีชุมชนเข๎มแข็ง    แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

   2.2 ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ของ อบต.ท่าแยก 

ยุทธศาสตร์ที่  1    เป็นต าบลนําอยูํ   
แนวทางการพัฒนา  (ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน) 
1. ปรับปรุงสถานที่ราชการ  สถานที่ทํองเที่ยว  อาคาร  บ๎านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎ดีขึ้น  สะอาด  ปลอดภัยและมีใช๎ทุกครัวเรือน 
3. แก๎ไขปัญหาสังคม  เสริมสร๎างความมั่นคงปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัยที่ดี 
4. การรักษาความสะอาดของบ๎านเรือน  ถนน  ทางเท๎าและแหลํงน้ าให๎เกิดสภาพแวดล๎อมที่ดี 
5. การมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. พัฒนาและจัดหาแหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 
7. กํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท๎า  ทํอระบายน้ าและจัดระบบการคมนาคมให๎

เป็นระเบียบปลอดภัย 
8. จัดท าปูายบอกเส๎นทาง   ไหลํทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตําง ๆและยํานชุมชน 
9. อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่  2    ควบคูํคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนา (ด๎านประชาชนมีคุณภาพ) 
1. สํงเสริมให๎ประชาชนมีการศึกษาอยํางทั่วถึง 
2. สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
3. สํงเสริมให๎มีการปูองกันและบรรเทาโรคภัยตําง ๆ 
4. สํงเสริมอาชีพและแก๎ไขปัญหาการวํางงาน 
5. จัดให๎มีการเพ่ิมรายได๎  ลดรายจําย  พัฒนาทักษะฝีมือ 
6. สํงเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได๎ที่มั่นคง 
7. พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชราและผู๎ด๎อยโอกาส 
8. สํงเสริมด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
9. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่   3    มีชุมชนเข๎มแข็ง   
แนวทางการพัฒนา ( ด๎านการสํงเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) 
1. พัฒนาหมูํบ๎านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สํงเสริมให๎ทุกหมูํบ๎านมีความเข๎มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได๎ 
3. จัดให๎มีความมั่นคงปลอดภัย  ปลอดจากยาเสพติด  ปลอดผู๎มีอิทธิพล 
4. เสริมสร๎างคุณธรรม  จริยธรรม 
5. สํงเสริมด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4    แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
แนวทางการพัฒนา   ( ด๎านการทํองเที่ยว) 
1. พัฒนาสํงเสริมการทํองเที่ยว 
2. ประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว 
3. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทํองเที่ยว 
4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. จัดสถานที่รักษาพยาบาลแกํนักทํองเที่ยวให๎มีความพร๎อมทุกด๎าน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา   
1. พัฒนาบุคลากร 
2. ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช๎ และสถานที่ปฏิบัติราชการ 
3. บริหารจัดการด๎านงบประมาณให๎มีประสิทธิภาพ 
4. รณรงค์ให๎เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
5. รณรงค์ให๎เยาวชนและประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต๎องการ  การแก๎ปัญหา  

ประเมินผล/ตรวจสอบได๎ 
 

2.3 เป้าประสงค์ ( Objective ) 
1. เพ่ือให๎ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและทั่วถึง 
2. เพ่ือให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด๎าน 
3. เพ่ือทุกหมูํบ๎านเป็นชุมชนเข๎มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวของต าบลเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1.   พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่น 
 2.  พัฒนาศักยภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ   ในด๎านองค์ความรู๎ 
              ของประชาชนในท๎องถิ่น 
 3.  สํงเสริมการให๎บริการด๎านสาธารณสุขให๎เป็นไปอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ   
 4.  ด าเนินการปรับปรุง   ซํอมแซมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน   และสาธารณูปโภค  ให๎สอดคล๎องกับ 
             ความต๎องการของท๎องถิ่น 
 5. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผู๎สูงอายุ  และผู๎ด๎อยโอกาส  ให๎มี 
            คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6. สํงเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   จัดให๎มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ   
             และแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
             นันทนาการ 
 8.  สํงเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการปูองกัน 
              สาธารณภัย 

9. ด าเนินการปรับปรุงอาคารที่ท าการ  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  และพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพ 
     เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 

 
 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎ใช๎การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม 
ด๎านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมนิสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ระบบการบริหาร 
     –มีการจัดโครงสร๎างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล๎องกับ
ภารกิจ 
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –มีการแบํงงาน/มอบหมายหนา๎ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบข้อมลู 
    –  มีการจัดเก็บข๎อมูลในการด าเนินการ 
3.  อัตราก าลัง(พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
    – บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบตัิหน๎าที ่
  –  ไดร๎ับการฝึกอบรมอยาํงตํอเนือ่ง 
  –มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร๎าง 

 

1.  ระบบการบริหาร 
    – กฎระเบียบขอ๎บังคับตําง ๆ มีการปรับปรุงแก๎ไข
ตลอดเวลา ท าให๎ศึกษาไมํทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
    –  พื้นที่รับผิดชอบมาก  ไมสํามารถบริการการพัฒนาได๎
ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมมีาก   บุคลากรมีน๎อย  มีผลท าให๎ผลงาน
ไมํเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําที่ควร 
    -  ประชากรบางสํวนยังขาดการมีสํวนรํวม 
2.  ระบบข้อมลู 
    –การน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจา้ง) 
    –  มีบุคลากรไมเํพียงพอ 
    –  บุคลากรได๎รับมอบหมายงานมากเกินไป 

 

 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชมุชน 
    –  มีกลุมํตําง ๆ ในหมูํบ๎าน  เชํนกลุํมออมทรัพย์  กลุํม
อาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    – มีแหลํงน้ าธรรมชาติสามารถใช๎ประโยชน์ใน
การเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอือ้ตํอการพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวท าให๎มีรายได๎จาการทํองเที่ยวมาก 

     
   4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมํเพยีงพอตํอการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 
5.  ศักยภาพของชมุชน 
 –สถานท่ีและอาคารที่ท าการคับแคบไมํเพียงพอ 
-  มีกลุํม ไมํทุกหมูํบ๎าน สมาชิกมนี๎อย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –  ขาดจิตส านึกในการรบัผิดชอบรํวมกัน  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
 

 

 

 

 



โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
–  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนสํงเสริมด๎านการเกษตร   
     การทํองเที่ยว  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
–  การสร๎างความเข๎มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
–  การแก๎ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
–  มีนโยบายและแผนแมํบทเพ่ือการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดสระแก๎ว  
ซึ่งท าให๎มีเครือขํายการทํองเที่ยว 

ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจ ากัด 
–  กฎหมายระเบียบ  ข๎อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจํายไมํเหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
–  ภารหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได๎รับถํายโอน 
 

  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลนั้น  ได๎ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไมํ
พอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 

- แหลํงน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- ประชาชนมีแหลํงน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ไฟฟูาสํองสวํางทางและที่
สาธารณะยังไมสํามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได๎
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ๎

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไมํเพยีงพอ เกิด
การอุดตัน สํงกลิ่นเหม็นกํอ
ความร าคาญ 

- ราง/ทํอระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได๎
สะดวก ไมํอุดตัน ไมํ
สํงกลิ่นเหม็นกํอความ
ร าคาญ 

 

4) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารสํวนต าบลไมํสามารถ
ด าเนินการไดเ๎นื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไมํเป็นทีส่าธารณะ จะ
ด าเนินการได๎กต็ํอเมื่อต๎อง
เป็นที่สาธารณะ   

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 



2. ด๎านงานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ โรคระบาด โรคตดิตํอ 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

ในพื้นที่ไมํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ โรคระบาด  
โรคตดิตํอ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม๎ที่
เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน  
ความดัน 
3) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ด๎านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
- ด๎านสาธารณสุข 

- ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และผูป๎ุวย 
- ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให๎หมด
ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยูํอาศัยไมมํั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได๎รับความเดือนร๎อน
เรื่องที่อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับความชํอยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
มั่งคงแข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให๎
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ๎านเรือนท าให๎เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- ควบคุมการก๎อสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมํเกิด
ปัญหาจากการ
กํอสร๎างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไมํ
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เชํน จากน้ าฝน น้ าทีไ่มํได๎
คุณภาพ มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมํได๎รับการศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงกวําขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได๎รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเลําเรียน 

 2) เด็กและผูส๎ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส๎ูงอายุอยูํตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผู๎สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
สํวนต าบล   

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ได๎รับการดูแลที่ด ี

 3) ผู๎พิการไมไํด๎รับความ
ชํวยเหลือในด ารงชีวิต 
 
 

 - ผู๎พิการในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- ผู๎พิการไดร๎ับความ
ชํวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) เยาวชนและวยัรุํนตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล๎า 

- เยาวชนและวัยรุํน
ในเขตองค์การบริหาร

- เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ด ี



สาเสพติด และท๎องกํอนวัย
อันสมควร     

สํวนต าบล 

5) ประชาชนกรอายตุั้งแตํ 
35 ข้ึนไป  ไมไํด๎ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ ำนวน  
291 คน   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลที่อายุ 35  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 
ขึ้นไปไดร๎ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

6) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน 300 คน ดื่มสุรา 
จ านวน 171 คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนชมุชน
เข้มแง 

1) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให๎เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ๎

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มรีะบบควบคุม
การจราจร เชํน 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให๎
ระมัดระวัง 

 2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและสํวน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชนละ
สํวนราชการ เชํน 
การติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด  การให๎ผู๎น า อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

4. ด้านการ ส่งเสริม
การการท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไมํมีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได๎เอง 

2) ขาดแหลํงเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- มีแหลํงเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหนํายสินคา๎ 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร๎านค๎าแผลงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหนํายสินคา๎ 

4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนสํงผลผลิตไกลจากแหลํง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคา
สูงขึ้น 

5) คําแรงต่ าคําครองชีพสูง
ขาดแคลนการจา๎งงาน 

- ผู๎ประกอบอาชพี
รับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคํา
ครองชีพ มีการจ๎าง
งานมากข้ึน 

6) ครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอปี ต่ ากวํา 30,000 
บาท   จ านวน 9 ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได๎ต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไมํมีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได ๎



 7) ในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลไมํมีแหลํงทํองเที่ยว
และกิจกรรมการทํองเที่ยว 

- การทํองเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- มีแหลํงทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลและ
สํงเสริมกิจกรรมการ
ทํองเทีย่วเพิ่มมากขึ้น 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ าใต๎ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กรํอย ไมสํามารถใช๎ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ๎

- ดินและน้ าใตด๎ิน - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลํงน้ า
จากแหลํงอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนสํงกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู๎ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได๎โดย
ไมํสํงผลกระทบตํอ
ชุมชน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 



 
      

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑. บัญชีสรุปโครงการ/ครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๑) 

  ๑.๑ บญัชีสรปุโครงการพฒันา   
  ๑.๒ บญัชีสรปุโครงการเกินศกัยภาพ 
  ๑.๓ บญัชีสรปุครภุัณฑ์ 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

       ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1.) ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและ                   
 

    

     พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

  
 

  
 

      
 

    

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 162 160,266,000 161 140,450,000 189 193,396,000 189 205,926,000 189 182,226,000 890 882,264,000 

รวม 162 160,266,000 161 140,450,000 189 193,396,000 189 205,926,000 189 182,226,000 890 882,264,000 

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 

  
 

  
 

      
 

    

     ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

  
 

          
 

    

   2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 19 4,100,000 19 4,100,000 19 4,100,000 19 4,200,000 19 

      
4,200,000  95 20,700,000 

   2.2  แผนงานสร๎างความเขม็แข็ง 35 3,730,000 37 3,920,000 37 3,920,000 37 3,920,000 37 
      
3,920,000  183 19,410,000 

   2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 2,150,000 5 2,150,000 5 450,000 5 450,000 5 
        
450,000  25 5,650,000 

   2.4 แผนงานงบกลาง 6 31,600,000 6 31,600,000 6 31,600,000 6 31,600,000 6 
    
31,600,000  30 158,000,000 

   2.5 แผนงานการบริหารทั่วไป 19 14,030,000 17 13,830,000 19 13,440,000 19 13,440,000 19 
    
13,440,000  93 68,180,000 

   2.6 แผนงานสาธารณสุข 6 1,124,000 6 1,320,000 6 1,350,000 7 1,600,000 7 
      

1,600,000  32 6,994,000 

รวม 90 56,734,000 90 56,920,000 92 54,860,000 93 55,210,000 93 55,210,000 458 278,934,000 

             

             



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

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
3.) ยุทธศาสตร ์การส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพียง   

 
  

 
          

 
    

     และพัฒนาเกษตรปลอดภัย   
 

  
 

          
 

    

   3.1  แผนงานการเกษตร 11 1,450,000 11 1,450,000 12 1,550,000 12 1,550,000 12 
      
1,200,000  58 7,200,000 

    
 

  
 

  
 

      
 

    

รวม 11 1,450,000 11 1,450,000 12 1,550,000 12 1,550,000 12 1,200,000 58 7,200,000 

4.) ยุทธศาสตร์การ คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว   
 

  
 

          
 

    

 และส่งเสรมิการท่องเท่ียว   
 

  
 

  
 

      
 

    

   4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 

        
720,000  15 3,600,000 

รวม 3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 720,000 15 3,600,000 

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ                         

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ   

 
  

 
          

 
    

  และธรรมาภิบาล   
 

  
 

          
 

    

   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 32 65,320,000 

รวม 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 32 65,320,000 

รวมท้ังสิ้น 274 235,500,000 273 215,870,000 304 266,856,000 305 279,736,000 305 255,686,000 1,453 1,253,648,000 

             



    

 
 

        

  

 
 

         
แบบ ผ.01 

 

 
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา   

(แบบ ผ. ๐๒) 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

 

   

     

  แบบ ผ.
02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  

  

 
 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานผังเมือง 
     

  
 

 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน คือการพัฒนา กํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า เขื่อน ผนังกันดิน ศาลารมิทางและพัฒนาระบบจราจรฯลฯ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะไดร๎ับ รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีต      
เสรมิเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
1 บ๎านปุาระก า 

  2,200,000   -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

2 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
2 บ๎านหอย 

  2,200,000   -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 



3 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 530 ม. หนา 
0.15 ม. หมูํ 3 
บ๎านทํุงแฝก 

  1,166,000   -  
   

1,166,000  
   

1,166,000  
   

1,166,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

4 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
4 บ๎านหนองเตียน 

 -   -  
   

3,300,000  
   

3,300,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

5 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
5 บ๎านคลองหอย 

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

6 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม. หมูํ 6 
บ๎านคลองศรีเมือง 

 -  
   

1,760,000  
   

1,760,000  
   

1,760,000  
   

1,760,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

7 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
7 บ๎านคลองน้ า
เขียว 

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 



8 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
8 บ๎านคลองผักขม 

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

9 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
9 บ๎านคลองปลาโด 

  2,860,000  
   

2,860,000  
   

2,860,000  
   

2,860,000  
   

2,860,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

10 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
10 บ๎านทํากะบาก 

  5,500,000  
   

5,500,000  
   

5,500,000  
   

5,500,000  
   

5,500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

11 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกวา๎ง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
11 บ๎านน๎อย 

  2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

12 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 5 ม. 
ยาว 2,760 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
12 บ๎านกิโลสาม 

 -   -  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 



13 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
13 บ๎านเนินไฮ 

  2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

14 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
14 บ๎านน้ าล๎อม 

  2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

15 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
15 บ๎านปางสีดา 

  2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

16 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 4,000 ม.  
หมูํ 12 บ๎านกิโล
สาม 

 10,000,000   10,000,000   10,000,000  
  

10,000,000  
  

10,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

17 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  
หมูํ 2 บ๎านหอย 

  6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 



18 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  
หมูํ 6 บ๎านคลองศรี
เมือง 

  6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

19 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  

หมูํ 3 บ๎านทํุงแฝก 
  6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

20 

กํอสร๎างถนนดิน เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.หมูํ 
3-4 บ๎านทุงแฝกไป
หนองเตียน 

      
220,000  

      
220,000  

      
220,000  

       
220,000  

       
220,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

21 

ซํอมแซม
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ระยะทาง 2,000 
ม.หมูํ 10 บ๎านทํา
กะบาก 

  6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

22 

ซํอมแซมถนน
คอนกรีต 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ระยะทาง 500 ม.
หมูํ 3 บ๎านทํุงแฝก 

  1,100,000  
   

1,100,000  
   

1,100,000  
   

1,100,000  
   

1,100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 



23 

ซํอมแซมถนน
ลูกรัง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมที่เป็นหลุม
บํอให๎ได๎มาตรฐาน
เพียงพอท่ัวกัน 

ภายในหมูํบ๎าน ทุก
หมูํในต าบลทําแยก 

  1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

24 

ซํอมแซมถนนดิน 
พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมที่เป็นหลุม
บํอให๎ได๎มาตรฐาน
เพียงพอท่ัวกัน 

ปรับปรุงถนนดิน
พร๎อมวางทํอ
ภายในหมูํบ๎านต.ทํา
แยก 

  1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

25 

ซํอมแซมถังกรอง
น้ าประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กระบบประปา 
หมูํ 1 บ๎านปุาระก า       

100,000  
  -  

      
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

26 

วางทํอระบายน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง 

วางทํอระบายน้ า  
หมูํ 2 บ๎านหอย 

      
100,000  

  -  
      

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไมํ
เดือดร๎อนเวลาหน๎า
ฝนในการระบาย
น้ า 

กองชําง 

27 

วางทํอระบายน้ า
บล๏อกคอนเวิลล ์

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

วางทํอระบายน้ า
บล๏อกคอนเวิลล ์
หมูํ 9 บ๎านคลอง
ปลาโด 

      
150,000  

  -  
      

100,000  
       

150,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



28 

วางทํอระบายน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง 

วางทํอระบายน้ า  
หมูํ 11 บ๎านน๎อย 

      
100,000  

  -  
      

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไมํ
เดือดร๎อนเวลาหน๎า
ฝนในการระบาย
น้ า 

กองชําง 

29 

วางทํอระบายน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง 

วางทํอระบายน้ า  
หมูํ 13 บ๎านเนินไฮ 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไมํ
เดือดร๎อนเวลาหน๎า
ฝนในการระบาย
น้ า 

กองชําง 

30 

วางทํอระบายน้ า
เสีย 

เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง ไหลลงสระหนอง
เตียน 

วางทํอระบายน้ า
เสีย  หมูํ 4 บ๎าน
หนองเตียน       

500,000  
      

500,000  
      

500,000  
       

500,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไมํ
เดือดร๎อนเวลาหน๎า
ฝนในการระบาย
น้ า 

กองชําง 

31 

ซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ซํอมแซมระบบ
ประปา หมูํ 11 
บ๎านน๎อย       

100,000  
  -  

      
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

32 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
3 บ๎านทํุงแฝก       

150,000  
  -  

      
150,000  

       
150,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



33 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
4 บ๎านหนองเตียน       

150,000  
  -  

      
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

34 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดปี 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
6 บ๎านคลองศรี
เมือง 

      
150,000  

  -  
      

150,000  
       

150,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

35 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
10 บ๎านทํากะบาก       

500,000  
  -  

      
500,000  

       
500,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

36 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
11 บ๎านน๎อย       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

37 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
15 บ๎านปางสีดา       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



38 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
1 บ๎านปุาระก า       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

39 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน(ตามแบบของ
กรมอนามัย) หมูํ 6 
บ๎านคลองศรีเมือง   3,000,000    -  

   
3,000,000  

   
3,000,000  

   
3,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

40 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
8 บ๎านคลองผักขม       

400,000  
  -  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

41 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
9 บ๎านคลองปลาโด       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

42 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
10 บ๎านทํากะบาก       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



43 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน(ตามแบบของ
กรมอนามัย) หมูํ 15 
บ๎านปางสีดา   3,000,000    -  

   
3,000,000  

   
3,000,000  

   
3,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

44 

วางทํอสํงน้ าขนาด
ใหญ ํ

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

วางทํอสํงน้ าขนาด
ใหญํ จาก หมูํ 4ถึง 
หมูํ 1 

  1,500,000    -  
   

1,500,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

45 

จัดซื้อถังเก็บน้ า เพื่อประชาชนมีไว๎
กักเก็บน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

จัดซื้อถังเก็บน้ า 
พร๎อมฝาปดิทุกหมูํ
ในต าบลทําแยก       

600,000  
  -  

      
600,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

46 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 1 บ๎าน
ปุาระก า       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

47 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 13 บ๎าน
เนินไฮ       

300,000  
 -  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 



48 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 2 บ๎าน
หอย       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

49 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 3 บ๎านทํุง
แฝก       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

50 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 4 บ๎าน
หนองเตียน       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

51 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 5 บ๎าน
คลองหอย       

300,000  
  -  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

52 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 7 บ๎าน
คลองน้ าเขียว       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



53 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที8่  บ๎าน
คลองผักขม       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

54 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 11 บ๎าน
น๎อย       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

55 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
เพื่อบริโภค 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 13บ๎าน
เนินไฮ       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

56 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
พร๎อมวางทํอ
ระบบประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะจ านวน 1 
บํอ หมูํที่ 14  บ๎าน
น้ าล๎อม       

350,000  
  -  

      
350,000  

       
350,000  

       
350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

57 

ซํอมแซมบํอ
บาดาล  

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ซํอมแซมบํอบาดาล 
1 บํอ หมูํที่ 15 
บ๎านปางสีดา       

180,000  
  -  

      
180,000  

       
180,000  

       
180,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



58 

เปุาล๎างบํอ เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

เปุาล๎างบํอบํอ
บาดาล  

      
180,000  

  -  
      

180,000  
       

180,000  
       

180,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

59 

ขุดสระสาธารณะ
เพื่อการเกษตร 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดสระน้ า หมูํที ่4 
บ๎านหนองเตียน 

      
600,000  

      
600,000  

      
600,000  

       
300,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

60 

ขุดสระสาธารณะ
เพื่อการเกษตร 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดสระน้ า หมูํที ่
12 บ๎านกิโลสาม 

      
600,000  

      
600,000  

      
600,000  

       
600,000  

       
600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

61 

ขุดสระสาธารณะ
เพื่อการเกษตร 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดสระน้ า หมูํที ่
14 บ๎านน้ าล๎อม 

      
600,000  

      
600,000  

      
200,000  

       
300,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

62 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 6 บ๎านคลอง
ศรีเมือง       

650,000  
  -  

      
650,000  

       
650,000  

       
250,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 



63 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝานชลอ
น้ า หมูํที่ 8 บ๎าน
คลองผักขม       

650,000  
  -  

      
650,000  

       
650,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

64 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 9 บ๎านคลอง
ปลาโด       

650,000  
  -  

      
650,000  

       
650,000  

       
350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

65 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 13 บ๎านเนิน
ไฮ       

650,000  
  -  

      
650,000  

       
650,000  

       
350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

66 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 1 บ๎านปาุ
ระก า       

650,000  
  -  

      
650,000  

       
650,000  

       
350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

67 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 3 บ๎านทํุง
แฝก       

650,000  
  -  

      
650,000  

       
650,000  

       
350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 



68 

กํอสร๎างท านบดิน เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างท านบดิน 
หมูํที่ 15 บ๎านปาง
สีดา       

200,000  
      

200,000  
      

200,000  
       

200,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

69 

ขุดลอกคลอง เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดลอกคลองตื้น
เขินภายในต าบลทํา
แยก 

 10,000,000   10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
   

8,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

70 

ขุดลอกสระ
สาธารณะภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดลอกคลองตื้น
เขินภายในหมูํบ๎าน 

  1,200,000  
   

2,000,000  
   

3,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

71 

กํอสร๎างรั้วและ
ประตูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคลองน้ า
เขียว 

เพื่อปูองกันความ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก   

กํอสร๎างรั้วและ
ประตรูั้ว 

  1,200,000    -  
      

100,000  
   

1,200,000  
       

350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการศึกษาใน
เด็กเล็ก 

ประชาชน หรือเด็ก
ที่อยูํบริเวณ
ใกล๎เคียงมีความ
ปลอดภัยขึ้น 

กองชําง 

72 

กํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทํา
กะบาก 

เพื่อให๎มีศูนย์ฯที่
มาตรฐานและ
เพียงพอตํอเด็ก 

กํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทํากะบาก 
1 แหํง 

  2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการศึกษาใน
เด็กเล็ก 

มีศูนย์ฯที่มาตรฐาน
และเพียงพอตํอ
เด็ก กองชําง 



73 

ติดตั้งไฟฟูาราย
ทาง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง
ในหมูํบ๎าน 

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน กองชําง 

74 

ขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมูํบ๎าน 

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

75 

ตํอเติมศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

ตํอเติมศาลา
กลางบ๎าน ม. 
7,8,13       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน กองชําง 

76 

ซํอมแซมศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

ซํอมแซมศาลา
กลางบ๎าน 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 



77 

กํอสร๎างศาลา
กลางบา๎น 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างศาลา
กลางบ๎าน ม.
4,5,14       

300,000  
      

600,000  
  -  

       
300,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

78 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

เพื่อให๎มีศูนย์ฯที่
มาตรฐานและ
เพียงพอตํอเด็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ 

      
600,000  

      
600,000  

      
600,000  

       
600,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการศึกษาใน
เด็กเล็ก 

มีศูนย์ฯที่มาตรฐาน
และเพียงพอตํอ
เด็ก กองชําง 

79 

ตํอเติมศูนย์การ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
การเรยีนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตํอเติมศูนย์การ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจ
พอเพียง ม.4       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของการ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจ
พอเพียง กองชําง 

80 

กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์
ตลาดนดัชุมชน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
การท ากิจกรรมตํางๆ 

กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์ตลาด
นัดชุมชน ม.4       

500,000  
  -  

      
100,000  

       
300,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของการ
ท ากิจกรรมตํางๆ 

กองชําง 

81 

กํอสร๎างลานกีฬา
เอนกประสงค์
พร๎อมเครื่องออก
ก าลังกาย 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
การท ากิจกรรมตํางๆ 

กํอสร๎างลานกีฬา
เอนกประสงค์
พร๎อมเครื่องออก
ก าลังกาย ม.5,6,9 

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

       
800,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ีมี
สุขภาพด ี

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของการ
ท ากิจกรรมตํางๆ กองชําง 



82 

เครื่องออกก าลัง
กายประจ า
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ออกก าลังกาย 

เครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมูํบ๎าน 
ม.
2,10,12,13,15 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ีมี
สุขภาพด ี

 ประชาชนแข็งแรง
ได๎ออกก าลังกาย 

กองชําง 

83 

ซํอมแซมปรับปรุง
หอกระจายขําว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

ซํอมแซมปรับปรุง
หอกระจายขําว  

 -    -  
      

200,000  
       

300,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

84 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย ม.
3,4,5,7,12 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

85 

กํอสร๎างหอ
กระจายขําว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

กํอสร๎างหอกระจาย
ขําว ม.10       

200,000  
  -  

      
200,000  

  -   -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

86 

กํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ สวยงาม
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

กํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน ม.
7 

  -  
      

200,000  
  -  

       
200,000  

 -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 

หมูํบ๎านเป็น
ระเบียบ สวยงาม
ของหมูํบ๎าน 
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

กองชําง 

87 

จัดซื้อถังขยะ
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ภาชนะใสํขยะอยาํง
เป็นระเบียบ 

จัดซื้อถังขยะ
หมูํบ๎าน 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดม๎ี
ภาชนะใสํขยะ
อยํางเป็นระเบยีบ กองคลัง 



88 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ และเป็น
ศูนย์กลางใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศาลา
กลางบ๎าน ม.7       

200,000  
      

200,000  
      

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ศูนย์กลางใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

กองชําง 

89 

กํอสร๎างฝายทดน้ า
เพื่อฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ า 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายทดน้ า
ฟื้นฟูทรัพยากรน้ า 

      
100,000  

  -  
      

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตรและ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

กองชําง 

90 

ปรับปรุงถนน
คอนกรีต 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ปรับปรุงถนน
คอนกรีต ภายใน
ต าบลทําแยก       

700,000  
      

700,000  
      

700,000  
       

700,000  
       

700,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

91 

กํอสร๎างผนังรั้วกั้น
ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให๎ได๎
มาตรฐานมั่นคงถาวร 

กํอสร๎างผนังรั้วกั้น
ดิน  หมูที่ 7 ยาว 
94 ม. สูง 2 ม.       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรมรํวมกัน 

กองชําง 

92 

ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็ก 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กระบบประปา   

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



93 

รางระบายน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง 

รางระบายน้ า หมู ํ
2,4,7,11,13  

      
200,000  

      
200,000  

      
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไมํ
เดือดร๎อนเวลาหน๎า
ฝนในการระบาย
น้ า 

กองชําง 

94 

กํอสร๎างบ๎าน
ท๎องถิ่นไทย     
เทิดไท๎องค์ราชัน 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ราษฎร 

กํอสร๎างบ๎าน
ท๎องถิ่นไทยเทิดไท๎
องค์ราชัน       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละ ที่เพ่ิมขึ้น
ของรายได๎จากการ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
มีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมีที่อยูํ
อาศัยท่ีมั่นคงถาวร 

กองชําง 

95 

วางทํอระบายน้ า
บล๏อกคอนเวิลล ์

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ราษฎร 

วางทํอระบายน้ า
บล๏อกคอนเวลิล์ใน
ต าบลทําแยก       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 

96 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
พร๎อมวางทํอ
ระบบประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะบํอบาดาล 
หมูํที่ 
1,6,9,10,12,15       

600,000  
      

600,000  
      

350,000  
       

350,000  
       

350,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

97 

ซํอมแซมระบบ
ประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ซํอมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมูํบ๎าน       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 



98 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 2,3,4,5, 
7,1,12,13,14 

      
760,000  

      
760,000  

      
760,000  

       
760,000  

       
760,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

99 

ขยายเขตระบบ
ประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตระบบ
ประปา ม.
1,2,5,7,8,9,12,
13,14 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

100 

ติดตั้งไฟฟูาแบบ
ใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยส์ิน 

ติดตั้งแบบใช๎
พลังงาน
แสงอาทิตย์ใน
ต าบลทําแยก 

      
400,000  

      
400,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

กองชําง 

101 

ปรับปรุง 
ซํอมแซม ตํอเติม
ศาลากลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

ปรับปรุง ซํอมแซม 
ตํอเติมศาลา
กลางบ๎านใน
หมูํบ๎าน 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

102 

ปรับปรุงซํอมแซม
สนามกีฬา อบต. 

เพื่อใช๎เป็นศูนย์กลาง
ของการท ากิจกรรม 

ปรับปรุงซํอมแซม
สนามกีฬาบริเวณ
ส านักงาน อบต.       
ทําแยก 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละ ท่ีเพิม่ขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนท่ีมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ 
และหํางไกลยาเสพ
ติด 

กองชําง 



103 

กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค ์

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
การท ากิจกรรมตํางๆ 

กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์ 

      
500,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของการ
ท ากิจกรรมตํางๆ 

กองชําง 

104 

ปรับปรุง 
ซํอมแซม ตํอเติม 
อาคารและ
สถานท่ีราชการ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ปรับปรุง ซํอมแซม 
ตํอเติม อาคารและ
สถานท่ีราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละ ที่เพ่ิมขึ้น
ของรายได๎จากการ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
มีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

มีศูนย์ฯที่มาตรฐาน
และเพียงพอตํอ
เด็ก 

กองชําง 

105 

ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซํอมแซม ระบบ
ไฟฟูา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซํอมแซม ระบบ
ไฟฟูา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

มีศูนย์ฯที่มาตรฐาน
และเพียงพอตํอ
เด็ก กองชําง 

106 

เครื่องออกก าลัง
กายประจ า
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ออกก าลังกาย 

เครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมูํบ๎าน 
ม.
3,4,5,7,8,9,11,
14,15 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ีมี
สุขภาพด ี

 ประชาชนแข็งแรง
ได๎ออกก าลังกาย 

กองชําง 

107 

ซํอมแซมปรับปรุง
หอกระจายขําว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

ซํอมแซมปรับปรุง
หอกระจายขําว ม.
11 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 



108 

ปรับปรุง 
ซํอมแซม ตํอเติม 
อาคารและ
สถานท่ีราชการ
ของ อบต.ทําแยก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารและสถานท่ี
ราชการของ อบต.
ทําแยก 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละ ที่เพ่ิมขึ้น
ของรายได๎จากการ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
มีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 

กองชําง 

109 

ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซํอมแซม ระบบ
ไฟฟูา ส านักงาน 
อบต.ทําแยก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซํอมแซม ไฟฟูา  
อบต.ทาํแยก       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 

กองชําง 

110 

จัดซื้อถังขยะ เพื่อเป็นภาชนะใน
การเก็บขยะ  

จัดซื้อถังขยะ  

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

111 

รถบรรทุกขยะ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การอ านวยความ
สะดวกแกํประชาชน
ในการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ อบต. ทําแยก 

 -  
   

2,400,000  
   

2,400,000  
   

2,400,000  
   

2,400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได๎รับสะดวกและมี
สุขอนามัยที่ด ี

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



112 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว๎าง 6 ม.  ยาว 
5,000 ม. หมูํที่ 
10 บ๎านทํากะบาก 

 -   -   -  
 

12,500,000  
 

12,500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

113 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย 

เพื่อใช๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมูํที่ 15       

150,000  
      

150,000  
      

150,000  
       

150,000  
       

150,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

ประชาชนไดร๎ับรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

114 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางขึ้นอุทยาน
แหํงชาติปางสีดา 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน
และพัฒนาแหํง
ทํองเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางขึ้นอุทยาน
แหํงชาติปางสีดา 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

115 

กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค ์

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ ม.
15 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



116 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 5 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
หนา 0.15 หมูํที่ 
12 บ๎านกิโลสาม 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

117 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ภายในหมูํบ๎านทุก
หมูํในต าบลทําแยก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และประชาชนได๎รับ
ความสะดวก มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองชําง 

118 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 
ม. 4 กว๎าง 4 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

 -   -  
   

5,000,000  
   

5,000,000  
   

5,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน กองชําง 

119 

กํอสร๎างปูาย
สถานท่ีราชการ
ของ อบต.ทําแยก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

กํอสร๎างปูาย
สถานท่ีราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       

500,000  
      

500,000  
      

500,000  
       

500,000  
       

500,000  

ร๎อยละ ท่ีเพิ่มขึ้น
ของรายได๎จากการ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
มีความปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 

กองชําง 



120 

กํอสร๎างรั้วสถานท่ี
ราชการของ อบต.
ทําแยก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

กํอสร๎างรั้วสถานท่ี
ราชการของ อบต.
ทําแยก 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
การโครงสร๎าง
พื้นฐานที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และประชาชน
ได๎รับความ
สะดวก 

กองชําง 

121 

กํอสร๎างลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวก ได๎มาตรฐาน
เพียงพอท่ัวกัน 

กํอสร๎างลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์       

400,000  
      

300,000  
      

200,000  
       

200,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

122 

กํอสร๎างโรงจอด
รถ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก ได๎มาตรฐาน
เพียงพอท่ัวกัน 

โรงจอดรถ 

      
400,000  

      
300,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 

123 

กํอสร๎างศาลาริม
ทาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกพัฒนา
เส๎นทางคมนาคมให๎
ได๎มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

กํอสร๎างศาลาริม
ทาง หมูํที่ 1,12 
,14       

300,000  
      

300,000  
      

200,000  
       

200,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กองชําง 



124 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย  

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรมรํวมกัน 

กองชําง 

125 

ขุดลอกสระ
สาธารณะ 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขุดลอกสระ
สาธารณะ หมูํ 1,5 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

126 

ตํอเติมศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลาง
หมูํบ๎าน 

ตํอเติมศาลา
กลางบ๎าน   

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรมรํวมกัน 

กองชําง 

127 

กํอสร๎างลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค ์

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางในการ
ท าประโยขน์ใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์ หมูํที่ 
1,2,3,12,14,15 

  1,200,000  
      

600,000  
      

500,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละ ที่เพ่ิมขึ้น
ของรายได๎จากการ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
มีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรมรํวมกัน 

กองชําง 

128 

กํอสร๎างศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางในการ
ท าประโยขน์ใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างศาลา
กลางบ๎าน หมูํที่ 
1,2,12       

600,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรมรํวมกัน 

กองชําง 



129 

กํอสร๎างฝายกั้นน้ า เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
หมูํที่ 1 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

 -   -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

130 

เปลี่ยนถังประปา
หมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

เปลี่ยนถังประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
3,4,8       

300,000  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

131 

ขุดเจาะบํอบาดาล เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
หมูํที่ 3,4 

      
600,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

132 

ซํอมแซมฝายน้ า
ล๎น 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

ซํอมแซมฝายน้ าล๎น
หมูํที ่1,5,6 

      
600,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

133 

กํอสร๎างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านทํากะบาก 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กํอสร๎างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎น
ทํากะบาก       

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของ
หมูํบ๎าน กองชําง 



134 

เปุาล๎างทํอระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอปุโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

เปุาล๎างทํอระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

 -  
      

300,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

135 

ตํอเติมศาลเจ๎าพํอ
หนองเตียน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลางของ
การท ากิจกรรมตํางๆ 

ตํอเติมศาลเจ๎าพํอ
หนองเตียน 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างทีม่ีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

 ประชาชนใช๎เป็น
ศูนย์กลางของการ
ท ากิจกรรมตํางๆ กองชําง 

136 

กํอสร๎างห๎องน้ า
ศูนย์เรียนรู๎ต าบล
ทําแยก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

กํอสร๎างห๎องน้ า
ศูนย์เรียนรู๎ต าบล
ทําแยก 

 -  
      

400,000  
      

200,000  
       

100,000  
 -  

ร๎อยละ ที่เพ่ิมขึ้น
ของรายได๎จากการ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ี
มีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

มีศูนย์ฯที่มาตรฐาน
และเพียงพอตํอ
เด็ก กองชําง 

137 

กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรัง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ 

กํอสร๎างถนนดิน        
ลูกรัง หมูํที่ 
4,6,12,15       

800,000  
      

600,000  
      

500,000  
       

500,000  
       

500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

มีศูนย์ฯที่มาตรฐาน
และเพียงพอตํอ
เด็ก กองชําง 

138 

กํอสร๎างรั้วศูนย์
เรียนรูต๎ าบลทํา
แยก 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กํอสร๎างรั้ว 
      

400,000  
      

400,000  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ีมี
สุขภาพด ี

 ประชาชนแข็งแรง
ได๎ออกก าลังกาย กองชําง 



139 

ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซํอมแซม ระบบ
ไฟฟูา ตลาดบ๎าน
หนองเตียน 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซํอมแซม ไฟฟูา  
ตลาดบ๎านหนอง
เตียน 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 

กองชําง 

140 

การบริหารจัดการ
ขยะ  มูลฝอย 

เพื่อเป็นการรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

บริหารจดัการขยะ
มูลฝอยในต าบลทํา
แยก 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

141 

จัดซื้อรถพยาบาล 
(รถตู๎) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกํประชาชน
ในพื้นที่ 

จัดซื้อรถพยาบาล 
(รถตู๎) 

  2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได๎รับสะดวกและมี
สุขอนามัยที่ด ี

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

142 

จัดซื้อรถพยาบาล       
(รถกระบะ) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกํประชาชน
ในพื้นที่ 

จัดซื้อรถพยาบาล 
(รถกระบะ) 

  1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 
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กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค ์

เพือ่ใช๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยขน์รํวมกัน  

กํอสร๎างโครง
หลังคาลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์ หมูํที่ 
1,4,6,9,14 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
880,000  

       
880,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

144 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข๎างทาง 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน
และพัฒนาแหํง
ทํองเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข๎างทางในต าบลทํา
แยก 

  7,000,000  
      

500,000  
      

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

145 

ซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให๎
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชนร์ํวมกัน 

ซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กในต าบลทํา
แยก       

800,000  
      

600,000  
      

500,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

146 

กํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได๎

มาตรฐานและ
เพียงพอตํอเด็ก 

กํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของมาตรฐาน
การศึกษา 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



147 

กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให๎มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได๎
มาตรฐานและ
เพียงพอตํอเด็ก 

กํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านคลอง
น้ าเขียว 

500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของ มาตรฐาน
การศึกษา 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

148 

กํอสร๎างฐาน
ประปา พร๎อมย๎าย
ถัง 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทัว่ถึง 

กํอสร๎างฐานประปา 
พร๎อมย๎ายถัง 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

149 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 11 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างทีม่ีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

150 

กํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

เพื่อความเป็น
ระเบียบสวยงามของ
หมูํบ๎านสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

กํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของ รายได๎จาก
การทํองเที่ยว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



151 

ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กระบบประปา
หมูํบ๎าน 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

152 

ปรับปรุงศาลา
กลางบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
เป็นศูนย์กลาง
หมูํบ๎าน 

ปรับปรุงศาลา
กลางบ๎าน  หมูํ 11 

      
200,000  

      
200,000  

      
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างทีม่ีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไมํ
เดือดร๎อนเวลาหน๎า
ฝนในการระบาย
น้ า 

กองชําง 

153 

วางทํอระบบ
ประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

วางทํอระบบ
ประปา หมูํบา๎น 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

154 

กํอสร๎างหอ
กระจายขําว
ประจ าหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎างหอกระจาย
ขําวประจ าหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 9,15 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



155 

ปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 

ปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 4 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

156 

ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ
ภายในหมูํบ๎าน 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

157 

วางทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อระบายน้ าที่ทํวม
ขังภายในหมูํบ๎าน 

วางทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 8 

      
200,000  

      
100,000  

      
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

158 

กํสอร๎างเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพชีวิตที่ด ี

กํอสร๎างเตาเผาขยะ 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



159 

ขุดสระ
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-
บริโภค อยํางทั่วถึง 

ขุดสระ
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 6 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

160 

ปรับปรุงศูนย์
เรียนรู ๎

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู๎
บ๎านทํากะบาก 
หมูํทึ่ 10 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

161 

ตํอเติมตลาด
ชุมชน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 

ตํอเติมตลาดชุมชน 
หมูํที่ 10 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

162 

กํอสร๎างโรงเรือน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 

กํอสร๎างโรงเรือน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

      
300,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



163 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 10 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

164 

ขยายเขตถนน
ลูกรัง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขยายเขตถนนลูกรัง 
หมูํที่ 6 

      
400,000  

      
400,000  

      
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

165 

ปรับปรุงฝายชลอ
น้ า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎ในการเกษตร 

กํสอร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 13 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

166 

กํอสร๎างสวน
สวนสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 

กํอสร๎างสวน
สวนสาธารณะ หมูํ
ที่ 15 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



167 

กํอสร๎างราง
ระบายน้ า  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎ในการเกษตร
และปูองกันน้ าทํวม
ขัง 

กํอสร๎างรางระบาย
น้ า  

      
500,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

168 

กํอสร๎างอาคาร 
อบต.ทําแยก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างอาคาร 
อบต.ทําแยก 

  1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

169 

กํอสร๎างเสาธง
พร๎อมลาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างเสาธง
พร๎อมลาน 

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

170 

ย๎ายถังประปา เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ย๎ายถังประปา 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



171 

ติดตั้งไฟฟูาศูนย์
เรียนรู๎ชุมชนต าบล
ทําแยก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ติดตั้งไฟฟูา 

 -   -  
      

200,000  
       

200,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก        
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

172 

ปรับเกรดถนน
ลูกรังภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ปรับเกรดถนน
ลูกรังภายใน
หมูํบ๎านในต าบลทํา
แยก  -  

      
500,000  

      
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

173 

กํอสร๎าง
โรงเรือนเพาะช า
ศูนย์เรียนรู๎ชุมชน
ต าบลทําแยก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างโรงเรือน 

 -   -  
      

150,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

174 

กํอสร๎างสนามฟุต
ซอล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างสนามฟุต
ซอล หมูํที่ 2 

 -   -  
      

150,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 



175 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟูารอบสระ
สาธารณะบ๎านทุํง
แฝก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ติดตั้งไฟฟูารอบ
สระสาธารณะบ๎าน
ทุํงแฝก หมูํที่ 3 

 -   -  
      

150,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

176 

โครงการติดตั้ง
เสียงไร๎สายภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ติดตั้งเสียงไร๎สาย
ภายในหมูํบ๎าน 

 -   -  
      

600,000  
       

600,000  
       

600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

177 

กํอสร๎างสนาม
กีฬา (หญ๎าเทียม) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างสนามกีฬา 
(หญ๎าเทียม) 

 -   -  
      

500,000  
       

500,000  
       

500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

178 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
7 บ๎านคลองน้ า
เขียว  -   -  

      
150,000  

       
150,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กองชําง 



179 

กํอสร๎างศูนย์
เรียนรู๎ชุมชน 

เพือ่อ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างศูนย์เรียนรู๎
ชุมชน หมูํที่ 7 
บ๎านคลองน้ าเขียว 

 -   -  
      

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
และประชาชน
ได๎รับความสะดวก
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

180 

ซํอมแซมถนน
คอนกรีต 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ระยะทาง 500 ม.
หมูํ 9 บ๎านคลอง
ปลาโด 

  1,100,000  
   

1,100,000  
   

1,100,000  
   

1,100,000  
   

1,100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

181 

ขุดสระสาธาณะ เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดสระ
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 10 

 -   -   -  
   

2,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างทีม่ีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี กองชําง 

182 

ถมสระสาธารณะ เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ถมสระ
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 10 

 -   -   -  
   

1,000,000  
   

1,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน กองชําง 



183 

ปรับปรุง ตํอเติม 
ตลาด Sml 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ปรับปรุง ตํอเติม 
ตลาด Sml 

- - - 
       

300,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน กองชําง 

184 

กํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนสร๎างปัญญา 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนสร๎างปัญญา  

- - 300000 
       

300,000  
       

200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน กองชําง 

185 

กํอสร๎างหอ
กระจายขําว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

กํอสร๎างหอกระจาย
ขําว ม.13       

200,000  
  -  

      
200,000  

  -   -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

186 

ซํอมแซมหอ
กระจายขําว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

กํอสร๎างหอกระจาย
ขําว        

200,000  
  -  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

187 

กํอสร๎างเสาหอ
กระจายขําว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารทั่วถึง
กัน 

กํอสร๎างเสาหอ
กระจายขําว หมูํที่ 
15  

 -    -  
         

20,000  
         

20,000  
 -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร 

 ประชาชนได๎รบัรู๎
ขําวสารทั่วถึงกัน 

กองชําง 

188 

ปรับปรุงตํอเติม
อาคาร ฝ.99 
พร๎อมรื้อถอน 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ปรับปรุงตํอเติม
อาคาร ฝ.99 
พร๎อมรื้อถอน ม.2 

  -    -  
      

200,000  
 -   -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กองชําง 



189 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 
ม. 3 กว๎าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. 

 -   -  
      

410,000  
       

410,000  
       

410,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กองชําง 

190 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 
ม. 9 กว๎าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. 

 -   -  
      

410,000  
       

410,000  
       

410,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กองชําง 

191 

กํอสร๎างสนาม
วอลเลํย์บอล 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างสนาม
วอลเลํย์บอล ม.12 
ขนาดกว๎าง 15 ม. 
ยาว 24 ม.  -   -  

      
170,000  

  -    -  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กองชําง 

192 

กํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน ม.
13 จ านวน 2 จุด  -   -  

      
180,000  

 -   -  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได๎จากโครงสร๎าง
ท่ีมีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน กองชําง 

193 

กํอสร๎างห๎องน้ า 
ชาย-หญิง  

เพื่อประชาชนมีพื้นที่
ที่ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างห๎องน้ า 
ชาย-หญิง ม.15 

 -   -  
         

80,000  
 -   -  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได๎จากโครงสร๎าง
ท่ีมีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมีพื้นที่ท่ี
ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน กองชําง 



194 

กํอสร๎างศูนย ์อป
พร. 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

กํอสร๎างศูนย์ อป
พร. 

 -   -  
      

320,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได๎จากโครงสร๎าง
ท่ีมีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินและ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวก มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กองชําง 

195 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระ
สาธารณะบ๎าน
หนองเตียน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน์
รํวมกัน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระ
สาธารณะบ๎าน
หนองเตียน 

 -   -  
   

5,000,000  
   

5,000,000  
   

5,000,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได๎จากโครงสร๎าง
ท่ีมีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินและ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวก มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กองชําง 

196 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 3.5 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. หมูํ 2 
บ๎านหอย 

 -   -   -  
       

200,000  
       

200,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได๎จากโครงสร๎าง
ท่ีมีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผลทางการ
เกษตรและมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

197 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
หนา 0.15 หมูํที่ 
12 บ๎านกิโลสาม 

8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได๎จากโครงสร๎าง
ท่ีมีความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินและ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวก มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กองชําง 

รวม 159,966,000 140,850,000 191,716,000 205,846,000 191,226,000       

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

           
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และ

สิ่งแวดล๎อมด ี
    

 
2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี

 
   2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

โครงการจดั
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบตํอกัน 

จัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

        
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนได๎
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

กอง
การศึกษาฯ 

2 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีแหํ
พระพุทธรูปเจ๎า
พํอหนองเตียน
และรดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอายุต าบลทํา
แยก 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบตํอกัน 

โครงการจดั
กิจกรรมผู๎สูงอายุ
และแหํเจ๎าพํอ
หนองเตียน        

400,000  
       

400,000  
       

400,000  
        

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนได๎
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

กอง
การศึกษาฯ 



3 

โครงการจดั
กิจกรรมวันแม ํ

เพื่อให๎ประชาชนได๎
แสดงความจงรักภักดี
ตํอสมเด็จพระนาง
เจ๎าฯ 

โครงการจดั
กิจกรรมวันแม ํ

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

        
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
แสดงความ
จงรักภักดีตํอ
สมเด็จพระนาง
เจ๎าฯ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

ส านักปลดั 

4 

โครงการจดั
กิจกรรมวันพํอ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
แสดงความจงรักภักดี
ตํอสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

โครงการจดั
กิจกรรมวันพํอ 

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

        
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
แสดงความจงรง
ภักดีตํอสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํัวฯ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

5 

โครงการจดั
กิจกรรมรํวมงาน
เทศกาลและวัน
ส าคัญตํางๆทาง
ศาสนา 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ตามโครงการ
ของอบต. 

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

        
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

6 

โครงการจดั
กิจกรรมบญุ
เผวดเทศ
มหาชาต ิ

เพื่อให๎ประชาชนได๎
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบตํอกัน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

        
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนได๎
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

7 

โครงการจดั
กิจกรรมแขํงขัน
กีฬา"ข๎าหลวง
เกมส"์ 

เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์ระหวําง
หนํวยงาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

       
460,000  

       
460,000  

       
460,000  

        
460,000  

       
460,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชน
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 



8 

โครงการจดั
กิจกรรมแขํงขัน
กีฬา"ทําแยก
เกมส"์ 

เพื่อเป็นการสร๎าง
ความสามัคคีหํางไกล
ยาเสพตดิ 

ตามโครงการ
ของอบต. 

       
460,000  

       
460,000  

       
460,000  

        
460,000  

       
460,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชน
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

9 

จัดกิจกรรมเข๎า
คํายเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดี
ให๎เด็กและเยาวชน 

ตามโครงการ
อบต. 

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

        
150,000  

       
150,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนได๎
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมรักษภมู
ปัญญาท๎องถิ่น
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

10 

โครงการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อให๎เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก        

150,000  
       

150,000  
       

150,000  
        

150,000  
       

150,000  

 ร๎อยละที่เพิม่ขึ้น
เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยกได๎
แสดงออกใน
กิจกรรมวันเด็ก 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม กอง

การศึกษาฯ 

11 

โครงการ
สนบัสนุน
คําใช๎จํายทาง
การศึกษา 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ทางการศึกษา 

 คําใช๎จํายตํางๆ
ทางการศึกษา
และเด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก 

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

        
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของคุณภาพทาง
การศึกษา 

การบริหาร
ด๎านการศึกษา
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

12 

โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชิน ี

เพื่อให๎ประชาชนได๎
แสดงความจงรักภักด ี

โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชิน ี        

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
        

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
แสดงความจงรง
ภักดีตํอสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

ส านักปลดั 



13 

โครงการเฉลิม
พระเกียรติพระ
บามสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
แสดงความจงรักภักด ี

โครงการเฉลิม
พระเกียรติพระ
บามสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

        
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
แสดงความจงรง
ภักดีตํอพระบาท
สมเด็จาฯ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

ส านักปลดั 

14 

โครงการแขํงขัน
กีฬาเยาวชนฟุต
ซอล 

เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์อันดีหํางไกล
ยาเสพตดิ 

ตามโครงการ
ของอบต. 

       
120,000  

       
120,000  

       
120,000  

        
120,000  

       
120,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชน
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

15 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาจังหวัด
สระแก๎ว 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
วัฒนธรรม 

ตามโครงการ
ของอบต. 

         
50,000  

         
50,000  

         
50,000  

          
50,000  

         
50,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม  

ประชาชนและ
หนํวยงานทกุสํวน
ในหมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมเป็น
จ านวนมาก 

ส านักปลดั 

16 

โครงการแขํงขัน
กีฬาวันท๎องถิ่น
ไทย  

เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์อันดีหํางไกล
ยาเสพตดิ 

ตามโครงการ
ของอบต. 

         
50,000  

         
50,000  

         
50,000  

          
50,000  

         
50,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชน
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

17 

โครงการแขํงขัน
กีฬาองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์อันดีหํางไกล
ยาเสพตดิ 

ตามโครงการ
ของอบต. 

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

        
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชน
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

18 

โครงการฝึกซ๎อม
กีฬา 

เพื่อเป็นการ
เตรียมพร๎อมในการ
ซ๎อมกีฬา 

ตามโครงการของ
อบต.          

60,000  
         

60,000  
         

60,000  
          

70,000  
         

70,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชน
รํางกายแข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 



19 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมมวย
ไทย 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบตํอกัน 

โครงการจดั
กิจกรรมมวยไทย 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

        
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนได๎
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    
4,100,000  

   
4,100,000  

   
4,100,000  

    
4,210,000  

   
4,210,000        

            
            

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 

 
 แบบ ผ.02 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และสิ่งแวดล๎อมด ี
    

 
2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี

         
  

   2.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแขง็ของ
ชุมชน                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

โครงการจดั
กิจกรรมสํงเสริม
ภูมิปัญาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สํงเสริมภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ตามโครงการอบต. 

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชน
ได๎อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมรักษาภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

2 

โครงการจดั
กิจกรรมผู๎สูงอายุ
และแหํเจ๎าพํอ
หนองเตียน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
รักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีสืบตํอกัน 

โครงการจดักิจกรรม
ผู๎สูงอายุและแหํเจ๎า
พํอหนองเตียน        

400,000  
       

400,000  
       

400,000  
       

400,000  
       

400,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชน
ได๎อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ถิ่นสืบตํอ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

กอง
การศึกษาฯ 



3 

โครงการจดั
กิจกรรม  วันแมํ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
แสดงความ
จงรักภักดีตํอสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ 

โครงการจดักิจกรรม
วันแมํ 

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ี
แสดงความจงรง
ภักดีตํอสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
เป็นจ านวน
มาก 

กอง
การศึกษาฯ 

4 

โครงการเมืองแหํง
ความสุข ภายใต๎ 4 
ดี วิถีพอเพียง 

เพื่อขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและให๎
ประชาชน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูํบ๎านต.
ทําแยก ขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์        

200,000  
       

200,000  
       

200,000  
       

200,000  
       

200,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ี
มีความเป็นอยูํดี
ขึ้น 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม  

ส านักปลดั 

5 

โครงการอบรม
ลูกเสือชาวบ๎าน 

เพื่อพัฒนาชาวบ๎านให๎
มีคุณธรรมจริยธรรม 

จัดคํายลูกเสือ บ าเพ็ญ
ประโยชน์           

80,000  
          

80,000  
          

80,000  
          

80,000  
          

80,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของชาวบ๎านมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ชาวบ๎านมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

6 

โครงการอบรม        
อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ          
อปพร. 

จัดฝึกอบรม อปพร.
ตามโครงการ อบต. 

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
350,000  

       
350,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของอปพร. มี
ความรู๎ 

อปพร.มี
ศักยภาพ มาก
ขึ้นในการ
ชํวยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

7 

อาสาสมัครปูองกัน
สถาบัน(อสป.) 

เพื่อให๎ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีตํอ
สถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์เกิด
ความสามัคคี
ปรองดองกัน 

ประชาชนในต าบล  
ทําแยก 

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

8 

อบรม
ประชาธิปไตย 

เพื่อสํงเสริม
ประชาธิปไตยการมี
สํวนรํวม 

ประชาชนในต าบล  
ทําแยก 

          
40,000  

          
40,000  

          
40,000  

          
40,000  

          
40,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 



9 

ปลูกปุาชุมชน เพื่อสํงเสริมการรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาชนในต าบลทํา
แยกชํวยกันปลูกปุา        

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของปุาชุมชน 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกได๎มีสํวน
รํวมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

10 

อบต.สัญจรพบปะ
ประชาชน 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาบทบาทของ
ประชาคม 

ประชาชนในต าบล
ทําแยกชํวยกันปลูก
ปุา 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

11 

โครงการตาม
รอยเท๎าพํอ 

เพื่อสํงเสริมและปลูก
จิตส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

ประชาชนในต าบล
ทําแยก 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

12 

โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวม 

ประชาชนในต าบล
ทําแยก        

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

13 

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให๎ประชาชน
และเยาวชนได๎
ปฏิบัติธรรม 

ประชาชนในต าบล
ทําแยก           

30,000  
          

30,000  
          

30,000  
          

30,000  
          

30,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

14 

โครงการรักษ์ปุา
รักษ์น้ า 

เพื่อสํงเสริมการ
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาชนในต าบล
ทําแยกชํวยกันปลูก
ปุา 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของปุาชุมชน 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกได๎มี
สํวนรํวม
กิจกรรม 

ส านักปลดั 



15 

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลทํา
แยก  -  

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

ร๎อยละที่ลดลง
ของผู๎เกี่ยวข๎อง
กับยาเสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยก
หํางไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

16 

ประเทศไทยไร๎ขยะ
มูลฝอย 

เพื่อลดปัญหาขยะ ขยะ ในต าบล    ทํา
แยก        

150,000  
       

150,000  
       

150,000  
       

150,000  
       

150,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของขยะ 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

17 

โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัวาตภยั 
อัคคีภัย อุทกภัย 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต๎น
ในต าบลทําแยก 

ตามโครงการอบต. 

          
80,000  

          
80,000  

          
80,000  

          
80,000  

          
80,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวน
ประชากร
ประชาชกร
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ลดปัญหาภัย
พิบัติใน
เบื้องต๎นแกํ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

18 

อบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

เพื่อสํงเสริมการ
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาชนในต าบล
ทําแยกเข๎ารับการ
อบรม 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของผู๎มี
ความรู ๎ 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมร๎ูวิธีการ
รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ส านักปลดั 

19 

การด าเนินงาน
ศูนย์เยาวชนระดับ
พื้นที่สร๎าง
ภูมิคุ๎มกันและ
ปูองกันปัญหายา
เสพติดในเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลทํา
แยก 

          
20,000  

          
20,000  

          
20,000  

          
20,000  

          
20,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  
ทําแยกมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

ส านักปลดั 



20 

โครงการพัฒนาศัก
ภาพผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลทํา
แยก           

50,000  
          

50,000  
          

50,000  
          

50,000  
          

50,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของผู๎มี
ความรู ๎ 

ประชาชนและ
เยาวชนใน
หมูบํ๎านต าบล
ทําแยก
หํางไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

21 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชํวงเทศกาล 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ในชํวงเทศกาลและ
วันส าคัญตํางๆ 

ผู๎มีความเสีย่งในการ
ขับข่ี ในชํวงเทศกาล        

450,000  
       

450,000  
       

450,000  
       

450,000  
       

450,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิด
อุบัติเหต ุ

ลดอุบัติเหตุ
ในชํวงเทศกาล
และวันส าคัญ
ตํางๆ 

ส านักปลดั 

22 

โครงการแนวทาง
การด าเนินการ
ปูองกันการ
เสียชีวิตจากการ
จมน้ าในเด็กเล็ก 
0-15 ปี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

ประชาชนและ
เยาวชนและเด็กใน
ต าบลทําแยก           

30,000  
          

30,000  
          

30,000  
          

30,000  
          

30,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

ส านักปลดั 

23 

โครงการคดัแยก
ขยะจากต๎นทาง 

เพื่อลดปัญหาขยะ ขยะ ในต าบล    ทํา
แยก        

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของขยะ 

ประชาชนและ
เยาวชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยกไร๎
มลพิษ 

ส านักปลดั 

24 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาเยาวชนต๎าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบล  ทํา
แยก  -  

          
40,000  

          
40,000  

          
40,000  

          
40,000  

ร๎อยละที่ลดลง
ของผู๎เกี่ยวข๎อง
กับยาเสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนใน
หมูํบ๎านต าบล
ทําแยก
หํางไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 



25 

จัดท าแผนแมํบท
ด๎านการ
ประชาสมัพันธ์
ปูองกันการทุจริต 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารที่
ถูกต๎อง  

จัดท าแผนแมํบทด๎าน
การประชาสัมพันธ์
ปูองกนัการทุจริต 

          
20,000  

          
20,000  

          
20,000  

          
20,000  

          
20,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน
ได๎รับความเป็น
ธรรมในการ
ปราบปราม
และปูองกัน
การทุจริต 

ประชาชน
ได๎รับความ
เป็นธรรมใน
การ
ปราบปราม
และปูองกัน
การทุจริต 

ส านักปลดั 

26 

จัดต๎งศูนย์ให๎
ค าปรึกษา/ศูนย์รับ
แจ๎งเบาะแสการ
ทุจริต 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความเป็นธรรม
ในการปราบปราม
และปูองกันการ
ทุจริต 

จัดต๎งศูนย์ให๎
ค าปรึกษา/ศูนย์รับ
แจ๎งเบาะแสการ
ทุจริต           

10,000  
          

10,000  
          

10,000  
          

10,000  
          

10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน
ได๎รับความเป็น
ธรรมในการ
ปราบปราม
และปูองกัน
การทุจริต 

ประชาชน
ได๎รับความ
เป็นธรรมใน
การ
ปราบปราม
และปูองกัน
การทุจริต 

ส านักปลดั 

27 

ชวนกันไปวัด เนื่อง
ในโอกาสวันส าคญั
ทางศาสนา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ตระหนักในความ
ซื่อสัตย์ มจีิต
สาธารณะ  มี
ระเบียบวินยั 

ชวนกันไปวัด เนื่อง
ในโอกาสวันส าคญั
ทางศาสนา 

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิตสาธารณะ  
มีระเบยีบวินัย 

ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มจีิต
สาธารณะ  มี
ระเบียบวินยั 

ส านักปลดั 



28 

จัดท าและปรับปรุง
ระเบียบข๎อบังคับ
ของหนํวยงานเพื่อ
ใช๎ในการปูองกัน
และตํอต๎านการ
ทุจริต 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับทราบถึง
ระเบียบ ข๎อบังคับ 
กฎหมาย 

จัดท าและปรับปรุง
ระเบียบข๎อบังคับ
ของหนํวยงานเพื่อใช๎
ในการปูองกันและ
ตํอต๎านการทุจริต 

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้น
ประชาชนไมํ
ท าผิดกฎหมาย 

ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิต
สาธารณะ  มี
ระเบียบวินยั 

ส านักปลดั 

29 

ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร เพื่อเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสารอนัเป็น
ประโยชน์แกํ
ประชาชน 

จัดระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช๎ใน
การบริหารจัดการ           

10,000  
          

10,000  
          

10,000  
          

10,000  
          

10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน
ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร 

ประชาชน
เข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารได๎
สะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

30 

เสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งในการ
ตํอต๎านการรับ
สินบน 

เพื่อปลูกจิตส านึก
คุณธรรม จรยิธรรม     
มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ 

จัดอบรมเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งในการ
ตํอต๎านการรับสินบน 

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิตสาธารณะ  
มีระเบยีบวินัย 

ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิต
สาธารณะ  มี
ระเบียบวินยั 

ส านักปลดั 

31 

จัดท าแผนแมํบท
ในการปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อปลูกจิตส านึก
คุณธรรม จรยิธรรม     
มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ 

แผนแมํบทในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต           

10,000  
          

10,000  
          

10,000  
          

10,000  
          

10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิตสาธารณะ  
มีระเบยีบวินัย 

ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิต
สาธารณะ  มี
ระเบียบวินยั 

ส านักปลดั 



32 

เชิดชูเกียรตผิู๎มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให๎บริการ
ประชาชนดีเดํน 

เพื่อปลูกจิตส านึก
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ 

เชิดชูเกียรตผิู๎มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให๎บริการประชาชน
ดีเดํน 

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

          
10,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิตสาธารณะ  
มีระเบยีบวินัย 

ประชาชนได๎
ตระหนักใน
ความซื่อสัตย ์
มีจิต
สาธารณะ  มี
ระเบียบวินยั 

ส านักปลดั 

33 

โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัวาตภยั 
อัคคีภัย อุทกภัย 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต๎น
ในต าบลทําแยก 

ตามโครงการอบต. 

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

       
150,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวน
ประชากร
ประชาชกร
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ลดปัญหาภัย
พิบัติใน
เบื้องต๎นแกํ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

34 

โครงการ OTOP 
นวัตวิถี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตามโครงการ อบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ลดปัญหา
ความยากจน 

ส านักปลดั 

35 

โครงการสํงเสริม
อาชีพ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตามโครงการ อบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ลดปัญหา
ความยากจน 

ส านักปลดั 

36 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ ์

เพื่อให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตามโครงการ อบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์กํอน
วัยควร 

ส านกัปลดั 



37 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตามโครงการที่ท า
การปกครองจังหวัด
สระแก๎ว        

300,000  
       

300,000  
       

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพ 

ส านักปลดั 

38 

โครงการสนับสนุน
น้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค ให๎แกํ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตามโครงการ อบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึน้ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

39 

โครงการจติอาสา เพื่อให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตามโครงการ อบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

รวม     
3,730,000  

    
3,920,000  

    
3,920,000  

    
3,970,000  

    
3,970,000        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

          
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และสิ่งแวดล๎อมด ี

    

 
2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี

         2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 
โครงการรณรงค์
และลดอุบัติเหตุเมา
ไมํขับ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ในชํวงเทศกาลและ
วันส าคัญตํางๆ 

ผู๎มีความเสีย่งใน
การขับขี ่ในชํวง
เทศกาล 

      100,000        100,000  
      

100,000  
      

100,000  
      

100,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิด
อุบัติเหต ุ

ลดอุบัตเิหตุ
ในชํวงเทศกาล
และวันส าคัญ
ตํางๆ 

ส านักปลดั 

2 

โครงการอบรมวินยั
จราจรเพื่อปูองกัน
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ท๎องถนน 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ท๎องถนน 

ตามโครงการอบต.          
50,000  

         
50,000  

         
50,000  

         
50,000  

         
50,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการท าผิด
จราจร 

ประชาชนมี
ความรู๎มากขึ้น 

ส านักปลดั 



3 
โครงการติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด 

เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
และการปอูงกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
และมีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดใน ที่ท าการ
อบต.ทําแยก  

   2,000,000     2,000,000  
      

300,000  
      

300,000  
      

300,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
หรือความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ประชาชนและ
หนํวยงานของรัฐ 
หรือความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

4 
โครงการปกปูอง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวม สามคัค ี

ประชาชนในต าบล
ทําแยก          

30,000  
         

30,000  
         

30,000  
         

30,000  
         

30,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  ทํา
แยกได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม มากขึ้น 

ส านักปลดั 

5 

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวม สามคัค ี

ประชาชนในต าบล
ทําแยก       300,000        300,000  

      
300,000  

      
300,000  

      
300,000  

ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านต าบล  ทํา
แยกได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม มากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 2,150,000 2,150,000 450,000 450,000 450,000       

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

     
  

     
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และสิ่งแวดล๎อม

ด ี
    

 
2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี

      

 
   2.6 แผนงานงบกลาง 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 
เงินสงเคราะห์เด็ก
ด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
ความชํวยเหลือ
และสามารถ
ชํวยเหลือตนเองได๎
ในเบื้องต๎น 

สงเคราะห์เด็ก
ที่มีฐานะ
ยากจน ไมมํี
ผู๎ดูแล 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของเด็กยากจน 

 เด็กไดร๎ับความ
ชํวยเหลือและ
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎ใน
เบื้องต๎น 

ส านักปลดั 

2 

สวัสดิการผูส๎ูงอาย ุ
ผู๎ปุวยเอดส ์  ผู๎
พิการ ตามนโยบาย
ของรัฐ 

เพื่อให๎ผู๎สูงอาย ุ
ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎พิการ 
ตามนโยบายของ
รัฐมีชีวิตดีขึ้น 

ผู๎สูงอายุทุกหมูํ
ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 

  30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000    30,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของ  ผู๎สูงอายุ 
ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎
พิการ ตาม
นโยบายของรัฐ
มีชีวิตดีขึ้น 

 ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวย
เอดส์ ผู๎พิการ ตาม
นโยบายของรัฐมี
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั 



3 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เด็กก าพร๎า 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
ความชํวยเหลือ
และสามารถ
ชํวยเหลือตนเองได๎
ในเบื้องต๎น 

สงเคราะห์เด็ก
ที่มีฐานะ
ยากจน ไมมํี
ผู๎ดูแล 

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของเด็กยากจน 

 เด็กไดร๎ับความ
ชํวยเหลือและ
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎ใน
เบื้องต๎น 

ส านักปลดั 

4 
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจํายเป็นเงิน
สมทบ กองทุน
ประกันสังคมให๎กบั
พนักงานจ๎าง อบต.
ทําแยก 

พนักงานจ๎าง 
อบต.ทําแยก 
ทุกคน 

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของภาระคําใช๎
ของพนักงาน
จ๎าง 

เงินสมทบ กองทุน
ประกันสังคมให๎กับ
พนักงานจ๎าง อบต.
ทําแยก 

กองคลัง,
กองชําง,

กอง
การศึกษาฯ
,ส านักปลดั 

5 
สมทบกองทุน
สปสช. 

เพื่อจํายเป็นเงิน
สมทบ กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

ตามจ านวน
ประชากรใน
พื้นที ่ต.ทําแยก 

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของประชาชน
สุขภาพด ี

 ประชาชนสุขภาพ
ดี 

กองคลัง,
กองชําง,

กอง
การศึกษาฯ
,ส านักปลดั 

6 
ส ารองจํายบรรเทา
สาธารณภัยให๎กับ
ราษฏร ์

เพื่อจํายเป็นคํา
บรรเทาสาธารณ
ภัยให๎กับราษฏร์ที่
คาดการณ์ไว๎
ลํวงหน๎า 

ประชาชนใน
พื้นที ่

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ 

  ประชาชนได๎รับ
ความชํวยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม   31,600,000    31,600,000    31,600,000    31,600,000    31,600,000        

            
             

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

           
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่   2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และสิ่งแวดล๎อมด ี

    

 
2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี

      

 
   2.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน
ของเด็กเล็ก 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย ์

       
400,000  

       
400,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

 สถานท่ีมีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ได๎เป็นประโยชน์
ในการเรียนการ
สอนของเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

2 

ซํอมแซมเครื่องเลํน
เดิมให๎มสีภาพใช๎งาน
ได ๎

เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน
ของเด็กเล็ก 

ซํอมแซมเครื่องเลํน
เดิมให๎มสีภาพใช๎งาน
ได ๎

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

 สถานท่ีมีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ได๎เป็นประโยชน์
ในการเรียนการ
สอนของเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

3 

จัดซื้อเครื่องเลํนสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน
ของเด็กเล็ก 

จัดซื้อเครื่องเลํน
สนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

เครื่องเลํนท่ีมี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ได๎เป็นประโยชน์
ในการเรียนการ
สอนของเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 



4 

เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานราชการ
อยํางเพียงพอของ
ศูนย์ฯ 

เพื่อให๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
อยํางเพียงพอ 

จัดหาวัสดุศูนย์ให๎
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย ์        

300,000  
       

300,000  
       

300,000  
       

300,000  
       

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเด็กเล็กท่ีมี
ความพร๎อมใน
การพัฒนามาก
ขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน
ราชการเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 

อุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนใน
หมูํบ๎านได๎มี
อุปกรณ์ในการ
เลํนออกก าลัง
กาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ทุกหมูํ 

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได๎รับการออก
ก าลังกาย 

 ประชาชนใน
หมูํบ๎านได๎มี
อุปกรณ์ในการ
เลํนออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 

ปรับปรุงสถานท่ี
เผยแพรํข๎อมลูขําวสาร
ที่ท าการอบต. 

เพื่อเพ่ิมข๎อมูล
ขําวสารของ
ประชาชน 

ปรับปรุงสถานท่ี
เผยแพรํข๎อมลู
ขําวสารที่ท าการ
อบต.ตามแบบอบต. 

       
100,000  

                   
-    

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเข๎าใช๎บริการ
ขําวสารข๎อมลู 

 ประชาชนมี
ความรู๎เรื่องข๎อมูล
ขําวสารทั่วกัน 

ส านักปลดั 

7 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
อาหาร   อยําง
ครบถ๎วน 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต าบลทํา
แยก 

    
4,600,000  

    
4,600,000  

    
4,600,000  

    
4,600,000  

    
4,600,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเด็กมี
สุขภาพดตีาม
หลักโภชนาการ 

 เด็กไดร๎ับอาหาร 
อยํางครบถ๎วน 

กอง
การศึกษาฯ 

8 

ครุภณัฑ์กีฬา  เพื่อสํงเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกาย        

200,000  
                   
-    

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได๎รับการออก
ก าลังกาย 

 ประชาชนใน
หมูํบ๎านได๎มี
อุปกรณ์ในการ
เลํนออกก าลังกาย 

ส านักปลดั 

9 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี 

เพื่อให๎จัดเก็บ
รายได ๎มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าระบบแผนท่ี
ภาษี ตามโครงการ 
อบต. 

       
500,000  

       
150,000  

       
110,000  

       
110,000  

       
110,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการจัดเก็บ
รายได ๎

มีแผนท่ีภาษี
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
การคลัง 

ส านักปลดั 



10 

รายจํายเพื่อให๎ไดม๎าซึ่ง
บริการ 

 เป็นคําใช๎จําย
เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
บริการเชํน
คําจ๎างเหมา  คํา
รับรอง ตํางๆ
ฯลฯ 

 คําใช๎จํายเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งบริการเชํน
คําจ๎างเหมา  คํา
รับรอง ตํางๆฯลฯ 

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

11 

คําสาธารณูปโภค  เป็นคําใช๎จําย
สาธารณูปโภค 

คําน้ าประปา คาํน้ า 
คําไฟฟูา เน็ต 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

12 

จัดหาวัสดุเช้ือเพลิง
และน้ ามันหลํอลื่น 

คําวัสดุเชื้อเพลิง
และ
น้ ามันหลํอลื่น 

จํายเป็นคําวัสดุ
เชื้อเพลิงและ
น้ ามันหลํอลื่น 

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

13 

บ ารุงรักษาซํอมแซม
ทรัพย์สิน 

จํายเป็นคํา
บ ารุงรักษา
ซํอมแซม
ทรัพย์สิน 

จํายเป็นคํา
บ ารุงรักษาซํอมแซม
ทรัพย์สินเชํน
คอมพิวเตอร ์
ยานพาหนะ ฯลฯ 

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

14 

พัฒนาศักยภาพครู
ผู๎ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพือ่เป็นแนวทาง
และเป็น
ประโยชน์ตํอการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู๎บริหาร 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง ครู
ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง ตาม
โครงการ อบต. 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของผู๎เข๎ารํวมมี
ความรู๎มากขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวมมี
แนวทางและเป็น
ประโยชน์ตํอการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 



15 

การสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ต าบลทําแยก 

การสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา        

450,000  
       

450,000  
       

450,000  
       

450,000  
       

450,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั/
กองคลัง/
กองชําง/
กอง
การศึกษา 

16 

การจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํง
นักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬา ของ 
อบต.ทําแยก 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ต าบลทําแยก 

การจัดงาน การ
จัดการแขํงขันกีฬา
และการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬา ของ อบต.   
ทําแยก 

       
450,000  

       
450,000  

       
450,000  

       
450,000  

       
450,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั/
กองคลัง/
กองชําง/
กอง
การศึกษา 

17 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ส านักงาน อบต.ทํา
แยก และศูนย ์อปพร.
ต าบลทําแยก 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ต าบลทําแยก 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ส านักงาน และศูนย์ 
อปพร.ต าบลทําแยก 

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

 สถานท่ีมีความ
ปลอดภัย ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั/
กองคลัง/
กองชําง/
กอง
การศึกษา 

18 ฝึกอบรมสร๎างบุคลากร
ต๎นแบบในการพัฒนา
ความคิดวําด๎วยความ
พอเพียง 

เพื่อสํงเสริม
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมสร๎าง
บุคลากรต๎นแบบใน
การพัฒนาความคิด
วําด๎วยความพอเพียง 

         
30,000  

         
30,000  

         
30,000  

         
30,000  

         
30,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รายได๎เพิ่ม 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

19 โครงการอาหารเสรมิ
นม 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
อาหาร   อยําง
ครบถ๎วน 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต าบลทํา
แยก 

    
4,000,000  

    
4,000,000  

    
4,000,000  

    
4,000,000  

    
4,000,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเด็กมี
สุขภาพดตีาม
หลักโภชนาการ 

 เด็กไดร๎ับอาหาร 
อยํางครบถ๎วน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม   14,030,000    13,380,000    13,440,000    13,440,000    13,440,000        

            



            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

           
แบบ ผ.02 

            
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และ
สิ่งแวดล๎อมด ี

    
 

2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี
         

 
   2.6 แผนงานสาธารณสุข 

         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ รับผิดชอบหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ปูองกันและก าจัดยุงลาย 

เพื่อลดอัตราการ
เกิดของลูกน้ า
ยุงลาย หรือโรค
ไข๎เลือดออก 

ตาม
โครงการ
อบต. 

       
180,000  

       
180,000  

       
190,000  

       
190,000  

       
190,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิด
โรค
ไข๎เลือดออก 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

2 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคระบาดในต าบลทํา
แยก 

เพื่อรณรงค์
ปูองกันโรค
ระบาดในต าบล
ทําแยก 

บริการออก
ตรวจ
ปูองกันโรค
ระบาดใน
ต าบล 

          
80,000  

          
80,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิด
โรคระบาด 

ไมํพบโรคระบาด
ในต าบลทําแยก 

ส านักปลดั 



3 

สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อจัดการ
บริหารด๎านงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

 จัดการ
บริหารด๎าน
งาน
สาธารณสุข
มูลฐานใน
ต าบล 

       
225,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวน
ประชากร
สุขภาพด ี

 ประชากร
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายทางการศึกษา 

เพื่อเป็น
คําใช๎จํายทาง
การศึกษา 

 คําใช๎จําย
ตํางๆทาง
การศึกษา
และเด็ก
เล็ก เด็ก
นักเรียนใน
ต าบลทํา
แยก 

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

       
400,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี
การบริการ 

การบริหารด๎าน
การบริการมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

5 
อาสาสมัครปศสุัตว ์ เพื่อใช๎จํายตาม

โครงการปศสุัตว ์
ตาม
โครงการ
อบต. 

          
60,000  

          
60,000  

          
60,000  

          
60,000  

          
60,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของโรค 

ไมํพบโรคระบาด 
ส านักปลดั 

6 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ 

เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคระบาด 

ตาม
โครงการ
อบต. 

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของโรค 

ไมํพบโรคระบาด 
ส านักปลดั 

7 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากพิษ
สุนัขบ๎า  

เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคระบาด 

ตาม
โครงการ
อบต. 

 -   -   -  
       

250,000  
       

250,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของโรค 

ไมํพบโรคระบาด 

ส านักปลดั 

รวม     
1,245,000  

    
1,320,000  

    
1,350,000  

    
1,600,000  

    
1,600,000        

             
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

          
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3  ฟืน้ฟูแหลํงทํองเที่ยว ให๎มีความปลอดภยัและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เสรมิสร๎างสภาพแวดล๎อมใหเ๎อื้อตํอการเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และ 

เชื่อโยงอารยธรรมโบราณ 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3เป็นแหลํงทอํงเที่ยวท่ีมีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  
 

4.ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อสํงเสรมิการทํองเที่ยว 
   

 
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

ประชาสมัพันธ์อุทยาน
แหํงชาติปางสีดา 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
อุทยานแหํงชาติ
ปางสีดา 

จัดท าโครงการ 
ท าแผํนพับ
ประชาสมัพันธ์ 

      70,000        70,000        70,000        70,000  
      

70,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
รายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 

ประชาชน
รับทราบขําว 
สารข๎อมลูมาก
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

2 
เทศกาลดผูีเสื้อประจ าป ี เพื่อสํงเสริมการ

จัดงานผีเสื้อ
ประจ าป ี

ประชาชนท่ัวไป
เข๎ารํวมกิจกรรม     150,000      150,000      150,000      150,000  

    
150,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
นักทํองเที่ยว 

ประชาชนมี
รายได๎มากข้ึน 

ส านัก
ปลัด 

3 
ส ารวจแหลํงทํองเที่ยว
ใหม ํ

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ 

ส ารวจแหลํง
ทํองเที่ยวใหมํ     500,000      500,000      500,000      500,000  

    
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้นจาก
การทํองเที่ยว 

มีข๎อมูลแหลํง
ทํองเที่ยวใหมํ 

ส านัก
ปลัด 

รวม     720,000      720,000      720,000      720,000  
    

720,000        
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

           
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2 เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และ

สิ่งแวดล๎อมด ี
    

 
5.ยุทธศาสตร ์พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ 

      

 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร๎ับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของ
ผู๎บริหาร ฯ คณะ
ผู๎บริหาร พนักงาน
สํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง และ
ผู๎น าชุมชน 

เพื่อเป็นแนวทาง
และเป็น
ประโยชน์ตํอการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู๎บริหาร 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงาจ๎าง ผู๎น า
ชุมชน ตาม
โครงการ อบต. 

      
650,000  

      
650,000  

      
650,000  

      
650,000  

      
650,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของผู๎เข๎ารํวมมี
ความรู๎มากขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวมมีแนวทาง
และเป็นประโยชน์
ตํอการปฏิบตัิงาน 

ส านักปลดั 



2 อบรมเจ๎าหนา๎ที ่
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง ทุก
สํวน 

เพื่อพัฒนา
ความรู๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํงเจ๎าหน๎าท่ี 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง ทุก
สํวน 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่
ได๎รับการอบรม 

เจ๎าหน๎าท่ี 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง ทุก
สํวนมีความรู๎ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

3 บริหารงานบุคคล
ฝุายประจ า 

เพื่อเป็น
คําใช๎จํายเรื่อง
เงินเดือน 
คําตอบแทน 
พนักงานสํวน
ต าบล พนักงาน
จ๎าง 

 คําใช๎จํายตํางๆ
ของบุคลากร เชํน
เรื่องเงินเดือน 
คําตอบแทน  
โบนัส คําจ๎าง
ช่ัวคราว เงินเพิ่ม
อื่นฯลฯ 

   6,000,000     
6,000,000  

   
6,000,000  

   
6,000,000  

   
6,000,000  

 ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

4 บริหารงานบุคคล
ทางการเมือง 

เพื่อเป็น
คําใช๎จํายเรื่อง
เงินเดือน 
คําตอบแทน 
คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกอบต. 
เลขาสภาอบต.
เลขานายก 

 คําใช๎จํายตํางๆ
ของบุคลากรทาง
การเมือง เชํนเรื่อง
เงินเดือน 
คําตอบแทน    

   7,000,000     
7,000,000  

   
7,000,000  

   
7,000,000  

   
7,000,000  

 ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน
บุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

5 เลือกตั้งนายก 
สมาชิกสภาอบต. 

จํายเป็นคํา
ด าเนินการ
เลือกตั้ง 

จํายเป็นคํา
ด าเนินการเลือกตั้ง  
นายก สมาชิกสภา
อบต. 

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

   
1,000,000  

   
1,000,000  

 ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
เพียงพอ 

การบริหารงาน
เป็นไปอยํางถูกต๎อง
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 



6 เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน
ราชการอยําง
เพียงพอ  

เพื่อให๎ส านักงาน
มีเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน
ราชการอยําง
เพียงพอ 

จัดหาวัสด ุอุปกรณ์
ตํางๆในส านักงาน
เชํนกระดาษ 
ปากกาฯลฯ 

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

      
500,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของความสะดวก
ในการบริการ 

 ส านักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน
ราชการอยําง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

7 ฝึกอบรมสร๎าง
บุคลากรต๎นแบบใน
การพัฒนาความคิด
วําด๎วยความ
พอเพียง 

เพื่อสํงเสริม
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมสร๎าง
บุคลากรต๎นแบบใน
การพัฒนาความคิด
วําด๎วยความ
พอเพียง 

   30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
รายได๎เพิ่ม 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

8 เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรท๎องถิ่น 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรท๎องถิ่น 

คณะผู๎บริหาร 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงาจ๎าง ผู๎น า
ชุมชน ตาม
โครงการ อบต. 

      
650,000  

      
650,000  

      
650,000  

      
650,000  

      
650,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

รวม 16,130,000 16,130,000 16,130,000 16,330,000 16,330,000       

            
            

 
 
 

            
 

           



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

           
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก๎ว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
      

 
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานผังเมือง 

         

 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน คือการพัฒนา กํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า เขื่อน ผนังกันดิน ศาลารมิทางและพัฒนาระบบจราจร
ฯลฯ 

  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน หนํวยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 
1 โครงการขยาย

เขตไฟฟูา 
เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา
ภายในต าบลทําแยก 

   
500,000  

   
500,000  

   
500,000  

   
500,000  

   
500,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคจังหวัด

สระแก๎ว 

รวม    
500,000  

   
500,000  

   
500,000  

   
500,000  

   
500,000          

             
 

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎า (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

            

แบบ ผ.
02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิตที่
ด ี

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และ
สิ่งแวดล๎อมด ี

     
 

2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี
          

 
   2.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแขง็ของชุมชน 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 
หนํวยงาน

ที่ 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ 

รับผิดชอบ
หลัก ขอรับเงิน 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 

1 

โครงการประเทศ
ไทยไร๎ขยะมลู
ฝอยของ  

เพื่อสุขอนามัยที่ด ี ตามโครงการที่ท า
การปกครอง
จังหวัดสระแก๎ว      40,000  

     
40,000  

     
40,000  

     
40,000  

     
40,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น 
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สุขภาพรํางกายทีด่ ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ส านัก
ปลัด ที่ท าการ

ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 



2 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กนักเรยีนในต าบล
ทําแยก 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก จ านวน 6 
โรง 

  566,400  
  

566,400  
  

566,400  
  

566,400  
  

566,400  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของนักเรียนมี
ความรู๎มากขึ้น 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนใน
ต าบลทําแยก 

ส านัก
ปลัด 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

3 

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

ตามโครงการที่ท า
การปกครอง
จังหวัดสระแก๎ว      20,000  

     
20,000  

     
20,000  

     
20,000  

     
20,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการจัดเก็บ
รายได ๎

อบต.มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

4 

โครงการพัฒนา
เพื่อสํงเสริมความ
มั่นคงของชาติ 

เพื่อสํงเสริมความ
มั่นคงของชาติ 

ตามโครงการที่ท า
การปกครอง
จังหวัดสระแก๎ว 

     20,000  
     

20,000  
     

20,000  
     

20,000  
     

20,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเยาวชน
ประชาชนมีจิตใจดี
ขึ้น 

ประชาชน
เยาวชน       

ในต าบลทํา
แยกมี

สุขภาพจิตดี
ขึ้น 

ส านกั
ปลัด 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

5 

โครงการเปลี่ยน
ชีวิตเกษตรกร
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับ
สมาชิกช้ันน า
สหกรณ์ใน
โครงการ
พระราชด าริพื้นท่ี
ราบเชิงเขาฯ 

เพื่อขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตามโครงการของ
สหกรณ์คลองน้ า
เขียว 

  100,000  
  

100,000  
  

100,000  
  

100,000  
  

100,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพ 

ส านัก
ปลัด 

สหกรณ์
คลองน้ า

เขียว 



6 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตามโครงการที่ท า
การปกครอง
จังหวัดสระแก๎ว      20,000  

     
20,000  

     
20,000  

     
20,000  

     
20,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพ 

ส านัก
ปลัด 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

7 

โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหายา        
เสพติด 

ตามโครงการ
สถานีต ารวจภูธร
ปางสีดา 

     30,000  
     

30,000  
     

30,000  
     

30,000  
     

30,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเยาวชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชนมี
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัด สถานี

ต ารวจภูธ
รปางสีดา 

8 

โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติด 

 ตามโครงการของ
ที่ท าการอ าเภอ
เมืองสระแก๎ว 

     50,000  
     

50,000  
     

50,000  
     

50,000  
     

50,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเยาวชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชาชนมี
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัด ที่ท าการ

อ าเภอ
เมือง

สระแก๎ว 

9 
โครงการปูองกัน
แก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติด 

การปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

     50,000  
     

50,000  
     

50,000  
     

50,000  
     

50,000  
ร๎อยละทีล่ดลงของ
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนมี
รํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัด 

จังหวัด
สระแก๎ว 

10 

ศูนย์ปฏัติการรํวม
ในการชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัตริาชการ 

 ตามโครงการ  

     25,000  
     

25,000  
     

25,000  
     

25,000  
     

25,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของเยาวชนมี
รํางกายแข็งแรง 

ประชา
ชนมีางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัด ที่ท าการ

อ าเภอ
เมอืง

สระแก๎ว 



11 
สํงเสริมอาชีพ
กลุํมไม๎กวาด 

เพื่อสํงเสริมกลุํมอาชีพ
เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ต าบล 

อาชีพกลุํมไม๎กวาด 
ตามโครงการ 

  100,000  
  

100,000  
  

100,000  
  

100,000  
  

100,000  
ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎กลุํม 

กลุํมอาชีพ มี
รายได๎มาก
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

กลุํม
อาชีพไม๎
กวาด 

12 
สํงเสริมอาชีพเย็บ
จักร 

เพื่อสํงเสริมกลุํมอาชีพ
และเพิ่มรายได ๎

 กลุํมอาชีพ ตาม
โครงการ 

  100,000  
  

100,000  
  

100,000  
  

100,000  
  

100,000  
ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎กลุํม 

กลุํมอาชีพ มี
รายได๎มาก
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

กลุํม
อาชีพ
จักสาน 

13 กลุํมตรีแมํบ๎าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตรีแมํบ๎านในต าบลทํา
แยก 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรีใน
ต าบลทําแยก 
จ านวน 15 
หมูํบ๎าน 

  300,000  
  

300,000  
  

300,000  
  

300,000  
  

300,000  

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของคุณภาพชึวิตที่
ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ส านัก
ปลัด คณะกรร

มการ
กลุํมตร ี

รวม 1,421,400 1,421,400 1,421,400 1,421,400 1,421,400         

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

           
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อม
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

  
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี 
รายได๎ดี และสิ่งแวดล๎อมด ี

    
 

 
2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี

         
 

 
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน หนํวยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ 

รับผดิชอบ
หลัก ขอรับเงิน 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 
1 โครงการ ลดอุบัติ

ทางท๎องถนน 
เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ในชํวงเทศกาล
และวันส าคัญ
ตํางๆ 

ผู๎มีความเสีย่ง
ในการขับขี ่
ในชํวงเทศกาล 

       
100,000  

       
100,000  

      
100,000  

      
100,000  

      
100,000  

ร๎อยละที่
ลดลงของ
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ลดอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลและวัน
ส าคัญตํางๆ 

ส านักปลัด อ าเภอเมือง
สระแก๎ว 

2 โครงการปูองกัน
แก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อลดปัญหายา
เสพติด 

การปูองกัน
แก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

         
50,000  

         
50,000  

        
50,000  

         
50,000  

        
50,000  

ร๎อยละที่
ลดลงของ
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ประชาชนมี
รํางกายแข็งแรง 
หํางไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด จังหวัด
สระแก๎ว 

รวม        
150,000  

       
150,000  

      
150,000  

      
150,000  

      
150,000          

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

            
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 เสริมสร๎างกระบวนการเรยีนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล๎อมและคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนด ีมีสุขภาพดี รายได๎ดี และ
สิ่งแวดล๎อมด ี

     
 

2.ยุทธศาสตร ์คุณภาพชีวิตที่ด ี
          

 
   2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน หนํวยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ 

รับผิดชอบ
หลัก ขอรับเงิน 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 
1 โครงการสํงเสริม

ประเพณีประจ า
หมูํบ๎าน งาน
เทศน์มหาชาติ 
หมูํ 10 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

จัดกิจกรรม 
งานเทศน์
มหาชาติ หมูํ 
10 บ๎านทํา
กะบาก 

     100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของชาวบ๎านมี
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรม
มากขึ้น 

ส านักปลัด คณะกรรมการ
หมูํบ๎านหมูํ 
10 



2 โครงการสํงเสริม
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

จัดกิจกรรม 
บุญบั้งไฟ หมูํ 
11 บ๎านน๎อย 

     100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของชาวบ๎านมี
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรม
มากขึ้น 

ส านักปลัด คณะกรรมการ
หมูํบ๎านหมูํ 
11 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนใน
ต าบลทําแยก 
จ านวน 6 โรง 

     566,400  566,400 566,400 566,400 566,400 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของนักเรียนมี
ความรู๎มากขึ้น 

 นักเรียนใน
ต าบลทําแยกมี
ศักยภาพ 

ส านักปลัด รร.ในกลุํม
ต าบลทําแยก 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพางาน
กาชาดจังหวัด
สระแก๎ว 

เพื่อเป็นการสบื
สานวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

ตามโครงการ
อ าเภอเมือง
สระแก๎ว 

        
30,000  

30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนท่ีเข๎า
รํวมงาน 

ประชาชนมี
ความอนุรักษ์
สืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ส านักปลัด อ าเภอเมือง
สระแก๎ว 

5 โครงการปฏิบัติ
ธรรมสูํเยาวชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยกปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
นักเรียนใน
ต าบลทําแยก 
เข๎าปฏิบัติ
ธรรมจ านวน 
9 โรง 

     100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของนักเรียนมี
จิตใจดีขึ้น 

 นักเรียนใน
ต าบลทําแยกมี
สุขภาพจิตดีขึ้น 

ส านักปลัด รร.ในกลุํม
ต าบลทําแยก 



6 โครงการเข๎าคําย
ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด 
และผูบ๎ าเพ็ญ
ประโยชน ์

เพื่อพัฒนา
เยาวชนให๎มี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เข๎าคําย
ลูกเสือ เนตร
นารี ยุว
กาชาด และผู๎
บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

     100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของเยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด รร.ในกลุํม
ต าบลทําแยก 

7 โครงการแขํงขัน
กีฬานักเรียนใน
ต าบล 

เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์อันดีของ
เยาวชนหํางไกล
ยาเสพตดิ 

 แขํงขันกีฬา
นักเรียนใน
ต าบล 

     150,000  150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของเยาวชนมี
รํางกายแข็งแรง 

เยาวชนรํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

รร.ในกลุํม
ต าบลทําแยก 

8 โครงการแขํงขัน
กีฬานักเรียนใน
ต าบล 

เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์อันดีของ
เยาวชนหํางไกล
ยาเสพตดิ 

 แขํงขันกีฬา
นักเรียนใน
ต าบล 

     150,000  150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของเยาวชนมี
รํางกายแข็งแรง 

เยาวชนรํางกาย
แข็งแรง 
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

รร.ในกลุํม
ต าบลทําแยก 

9 โครงการ
จัดสร๎างอุทยาน
พุทธมณฑล
สระแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชน
ซึมซับถึงคุณงาม
ความดีและว ฒน
ธรรมอันดีของ
ไทย 

 จัดสร๎าง
อุทยานพุทธ
มณฑล
สระแก๎ว 

     100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของการด ารง
รักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม 

เยาวชนรุํนหลัง
ได๎ด ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

10 โครงการจดังาน
วันท๎องถิ่นไทย 

เพื่อเผยแพรํงาน
ระลึกถึงวัน
ท๎องถิ่นของ
จังหวัดสระแก๎ว 

จัดงานวัน
ท๎องถิ่นไทย 

        
10,000  

10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของการรักษา 

เยาวชนรุํนหลัง
ได๎ด ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ส านักปลัด ท๎องถิ่นจังหวัด
สระแก๎ว 



11 โครงกาปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ตามโครงการ
ของจังหวัด 

     100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละที่ลดลง
ของผู๎เกี่ยวข๎อง
กับยาเสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนแยก
หํางไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

12 เมืองแหํง
ความสุข ภายใต๎ 
4 ดี วิถีพอเพียง 

เพื่อขับเคลื่อน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตามโครงการ
ของจังหวัด 

     150,000  150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ประชาชนมี
คุณภาพ 

 ประชาชนมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

13 ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารจดัซื้อ
จัดจ๎างระดับ
อ าเภอ 

เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ตามโครงการ
ของจังหวัด 

        
25,000  

25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น 
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

มีความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

14 จัดตั้ง
ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก๎ว 

เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ตามโครงการ
ของจังหวัด 

          
6,000  

6,000 6,000 6,000 6,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น 
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

มีความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก๎ว 

15 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
อาหาร อยําง
ครบถ๎วน 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนใน
ต าบลทําแยก 

  5,000,000  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของเด็กมีสุขภาพ
ดีตามหลกั
โภชนาการ 

 เด็กได๎รับ
อาหาร อยําง
ครบถ๎วน 

กอง
การศึกษาฯ 

กลุํมโรงเรียน
ในต าบลทํา
แยก 

16 โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อถวายเป็นราช
กุศลแดํ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํัวฯ 

ตามโครงการ
ของท๎องถิ่น
จังหวัด 

          
4,500  

4,500 4,500 4,500 4,500 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรม
จ านวนมาก 

ส านักปลัด  ท๎องถิ่น
จังหวัด 



17 พัฒนาศักยภาพ
สตรีแมํบ๎าน
ต าบลทําแยก 

เพื่อเป็นแนวทาง
และเป็น
ประโยชน์ตํอการ
ปฏิบัติงาน 

สตรีแมํบ๎าน
ในต าบล ผู๎น า
ชุมชน ตาม
โครงการ  

     300,000  300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของผู๎เข๎ารํวมมี
ความรู๎มากขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวมมี
แนวทางและ
เป็นประโยชน์
ตํอการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

กลุํมสตรีต.ทํา
แยก 

18 พัฒนาคุณธรรม
และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
นักเรียน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเด็ก
นักเรียนในต าบล
ทําแยก 

 พัฒนา
ศักยภาพและ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เด็กนักเรยีน
ในต าบลทํา
แยก 

     150,000  150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของนักเรียนมี
ความรู๎มากขึ้น 

 นักเรียนใน
ต าบลทําแยกมี
ศักยภาพ 

ส านักปลัด รร.ในกลุํม
ต าบลทําแยก 

19 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ต าบลทําแยก 

เพื่อให๎ประชาชน
ซึมซับถึงคุณงาม
ความดีและ
วัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

จัดงานสืบ
สาน
วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ต าบลทําแยก 

     250,000  250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของการด ารง
รักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ปะชาชนได๎
ด ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

คณะกรรมการ
หมูบํ๎าน 

20 โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนใน
เขตต าบลทํา
แยก 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
อาหาร   อยําง
ครบถ๎วน 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนใน
ต าบลทําแยก 

  4,600,000  4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของเด็กมีสุขภาพ
ดีตามหลัก
โภชนาการ 

 เด็กได๎รับ
อาหาร อยําง
ครบถ๎วน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนทุก
โรงเรียน 

รวม 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000         

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎า (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

            
แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมของประชาชนให๎สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    2เป็นเมืองแหํงความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได๎ดี และสิ่งแวดล๎อมดี 

   

 

2.ยุทธศาสตร์ คุณภาพชีวิตที่
ดี 

          
 

   2.6 แผนงานสาธารณสุข 
          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน หนํวยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 

1 อุดหนุน
โครงการ
พระราชด าริ
ด๎านสาธารสุข 

เพื่อแก๎ไข
ปัญหาด๎าน
สาธารณสุขแกํ
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให๎แกํคณะกรรมการ
หมูํบ๎านด าเนินงานด๎าน
สาธารณสุขให๎
ประชาชน หมูํที่ 1-15 

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้น ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีสุขภาพ
รํางกายที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ด ี

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน

ปลัด 

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

1
9 

 ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎
มาเลเลีย 

เพื่อเฝูาระวัง
และปูองโรคไข๎
มาเลเลีย 

ตามโครงการหนํวยงาน
ควบคุมโรคติดตํอน า
โดยแมลงที่ 6.2 

     
180,000  

     
180,000  

     
180,000  

     
180,000  

     
180,000  

ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิด
โรคไขม๎าเลเลีย 

 การเกิดโรค
ไข๎มาเลเลีย
ลดลง 

ส านักปลดั หนํวยงาน
ควบคุม

โรคติดตํอน า
โดยแมลงที ่6.2 

รวม      
480,000  

     
480,000  

     
480,000  

     
480,000  

     
480,000          



 
๓. รายละเอียดโครงการที่เกินศกัยภาพ   

(แบบ ผ. ๐๒/๑) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
องค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก๎ว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   

แบบ ผ.02/1 

 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ผังเมือง 

         

 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน คือการพัฒนา กํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า เขื่อน ผนังกันดิน ศาลารมิทางและพัฒนาระบบ
จราจรฯลฯ 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวํา หนํวยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
1 บ๎านปุาระก า 

   
2,200,000  

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,000,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

2 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
2 บ๎านหอย 

   
2,200,000  

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 



3 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 530 ม. หนา 
0.15 ม. หมูํ 3 
บ๎านทํุงแฝก 

   
1,166,000  

 -  
   

1,166,000  
   

1,166,000  
   

1,166,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

4 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
4 บ๎านหนองเตียน 

 -   -  
   

3,300,000  
   

3,300,000  
   

1,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

5 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
5 บ๎านคลองหอย 

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

1,220,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

6 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม. หมูํ 6 
บ๎านคลองศรีเมือง 

 -  
   

1,760,000  
   

1,760,000  
   

1,760,000  
   

1,760,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

7 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
7 บ๎านคลองน้ า
เขียว 

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 



8 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
8 บ๎านคลองผักขม 

 -  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  
   

2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

9 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
9 บ๎านคลองปลาโด 

   
2,860,000  

   
2,860,000  

   
2,860,000  

   
2,860,000  

   
2,860,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

10 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
10 บ๎านทํากะบาก 

   
5,500,000  

   
5,500,000  

   
5,500,000  

   
5,500,000  

   
5,500,000  

ร๎อยละที่
เพิม่ขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

11 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
11 บ๎านน๎อย 

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

12 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
12 บ๎านกิโลสาม 

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 



13 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
13 บ๎านเนินไฮ 

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

14 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. หมูํ 
14 บ๎านน้ าล๎อม 

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
1,000,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

15 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว1,000 ม. หนา 
0.15 ม. หมูํ 15 
บ๎านปางสีดา 

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

   
2,200,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

16 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว4,000 ม.  หมูํ 
12 บ๎านกิโลสาม 

    
10,000,000  

    
10,000,000  

    10,000,000  
    

10,000,000  
    

10,000,000  

ร๎อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภยั ได๎
มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายในการ
ขนสํงพืชผล
ทางการเกษตรและ
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชําง 

17 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  หมูํ 
2 บ๎านหอย    

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

กองชําง 



18 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  หมูํ 
6 บ๎านคลองศรเีมือง 

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 
 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

19 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  หมูํ 
3 บ๎านทํุงแฝก 

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

   
6,600,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 
 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

20 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 
เชื่อมตํอ ม.12 บ๎าน
กิโลสาม ต.ทําแยก 
ไป ต.หนองบอน 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 6 ม. 
ยาว  4,000 ม.   
หมูํ 12 บ๎านกิโล
สาม -เชื่อมต.หนอง
บอน 

                  
-    

                  
-    

    10,000,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 
 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

กองชําง 

21 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง 
เชื่อมตํอ ม.3 บ๎าน
ทุงํแฝก ต.ทําแยก 
ไป ต.หนองบอน 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนาดกว๎าง 6 ม. 
ยาว  2,000 ม.   
หมูํ 3 บ๎านทํุงแฝก -
เชื่อมต.หนองบอน 

                  
-    

                  
-    

   
6,000,000  

   
3,000,000  

   
3,000,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 
 

ลดคําใช๎จํายใน
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

กองชําง 



22 

ขุดลอกคลอง ตื้น
เขินภายในต าบลทํา
แยก 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กว๎าง 10 เมตร ก๎น
คลองกว๎าง 6 เมตร 
ลึกโดยเฉลีย่ 3 เมตร 
ยาว 2,200 ม. 

                  
-    

                  
-    

   
1,000,000  

   
1,000,000  

   
2,000,000  

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการ
บริโภค อุปโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการบริโภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กองชําง 

23 

ซํอมแซม
ถนนลาดยาง 

เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมใหไ๎ด๎
มาตรฐานเพียงพอ
ทั่วกัน 

ระยะทาง 2,000 
ม.หมูํ 10 บ๎านทํา
กะบาก    

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  
   

6,600,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

24 

ขุดลอกคลอง เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดลอกคลองตื้นเขิน
ภายในต าบลทําแยก 

    
10,000,000  

    
10,000,000  

    10,000,000  
    

10,000,000  
      

8,000,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร
และบรโิภค 
อุปโภค ตลอดป ี

กองชําง 

25 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟูารายทาง
ในหมูํบ๎าน 

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

      
800,000  

ร๎อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได๎จาก
โครงสร๎างที่มี
ความปลอดภัย 
ได๎มาตรฐาน 

 ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

กองชําง 

26 

โครงการกํอสร๎างถนน
ดินลูกรังพร๎อมบดอัด
แนํน สายทางบริเวณ 
กลุํมบ๎านโคกโรงสี 
ต าบลทําแยก  เชื่อม
กลุํมบ๎านนาล๎อม หมูํ
ท่ี  3  ต าบลหนอง
บอน   

เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการสัญจร
ของประประชาชน
ได๎รับความสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังพร๎อมบด
อัดแนํน จ านวน  1  
เส๎นกว๎าง 5 เมตรยาว 
2,700    

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  
   

2,000,000  

ประชาชนไดร๎ับ
ความพึงพอใจ 
ร๎อยละ80 

การสญัจรและ
การขนสํงพืชผล
ทางการเกษตร
ของประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

รวม 74,128,561 76,922,562 102,788,563 96,388,564 90,908,565       



 

 
๔. บัญชีครภุัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) 

 

 

 

 

 

 

 



          
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
          เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 

            (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎ในส านักงาน เป็นการจัดหา

ครุภณัฑ์เพื่อ
รองรับปริมาณ
งานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

     
40,000  

    
40,000  

      
40,000  

    
40,000  

    
40,000  

กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช๎ในส านักงาน เป็นการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
รองรับปริมาณ
งานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

               
-    

    
59,000  

               
-    

    
23,000  

    
23,000  

กองคลัง 

3  บริหารงานท่ัวไป   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว  

 เพื่อจัดหาเครื่องมือตํางๆให๎
พร๎อมใช๎ส าหรับหนํวยงาน  

จ านวน 24 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด 

4 
 บริหารงานท่ัวไป   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 24 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
ส านักงาน

ปลัด 

                        

5 
 บริหารงานท่ัวไป   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น  

จ านวน 4 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ส านักงาน

ปลัด 

  

       สะดวกตํอการท างาน  
 
               



6 
 บริหารงานท่ัวไป   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์อื่น   เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น  

จ านวน 4 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ส านักงาน

ปลัด 

         สะดวกตํอการท างาน                

7 
 การศึกษา   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน

ครัว  
 เพื่อจัดหาเครื่องมือตํางๆให ๎ 

จ านวน 4 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
กอง

การศึกษา 

         พร๎อมใช๎ส าหรับหนํวยงาน                

8 ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎ในส านักงาน 

เป็นการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
รองรับปริมาณ
งานท่ีเพิ่ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

กอง
การศึกษาฯ 

          มากข้ึน             

9 ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ทางการ

ศึกษา เพ่ือใช๎ในส านักงาน 

เป็นการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
รองรับปริมาณ
งานท่ีเพิ่ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

กอง
การศึกษาฯ 

          มากขึ้น             

10 ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช๎ในส านักงาน 

เป็นการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
รองรับปริมาณ
งานท่ีเพิ่ม 

     
30,000  

    
40,000  

      
50,000  

    
60,000  

    
60,001  

กอง
การศึกษาฯ 

          มากขึ้น             

11 
 สังคมสงเคราะห ์  คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,001 
ส านักงาน

ปลัด 

                        

12 
 เคหะและชุมชน   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์กํอสรา๎ง   เพื่อให๎มีเครื่องมือในการ

ปฏิบัต ิ จ านวน 4 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชําง 

  
       หน๎าท่ี  

               



13 
 เคหะและชุมชน   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์กํอสรา๎ง   เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชําง 

      (เครื่องเจาะถนนเพื่อ                  

       ทดสอบมาตรฐาน)                  

14  เคหะและชุมชน   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชําง 

         สะดวกตํอการท างาน                

15 
 เคหะและชุมชน   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชําง 

                        

16 
 สร๎างความเขม๎แข็ง
ให ๎ 

 คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ส านักงาน
ปลัด 

   ชุมชน                      

17 
 สร๎างความเขม๎แข็ง
ให ๎ 

 คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ  

 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ส านักงาน
ปลัด 

   ชุมชน                      

18 
 สร๎างความเขม๎แข็ง
ให ๎ 

 คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง  

 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ส านักงาน
ปลัด 

   ชุมชน                      

19 
 การศาสนา 
วัฒนธรรม   

 คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น  
จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

กอง
การศึกษา 

   และนันทนาการ       สะดวกตํอการท างาน                

20 
 การเกษตร   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ส านักงาน

ปลัด 

                        

21 
 การเกษตร   คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  

(เครื่องพํนหมอกควัน   
 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เครื่อง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ส านักงาน
ปลัด 

     แบบติดตั้งรถ)                 



22  การพาณิชย ์  คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็น  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชําง 

         สะดวกตํอการท างาน  

 
            

23 
 การพาณิชย ์  คําครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์กํอสรา๎ง   เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชําง 

                        

รวม  23  โครงการ 
  

2,390,000  
 

2,459,000  
  

2,410,000  
 

2,443,000  
 

2,443,002  - 

 

 

 



 

     
ส่วนที่  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎
ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดบัจังหวัด  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  ทบทวน  
หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพื่อให๎สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎
สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสูํการ  บูรณาการรํวมกัน ให๎เกิดความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต๎องมีการ
ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของ
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎
ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคดิ รํวมท า รํวมตัดสินใจ รวํมตรวจสอบ 
รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช๎ผลของ
การบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ 
กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
สํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 
 
 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเ๎ห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหนา๎ที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนนุตํอกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูํ
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํ
การท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชือ่มโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 

 
 



 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะต๎องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ๎ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร๎างให๎ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะไดร๎ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 
 
 

๑๐  

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขตํางๆ เพือ่น ามาใช๎วัดผลในเชิงปรมิาณ เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือ
ผลผลตินั่งเองวําเป็นไปตามที่ตั้งเปาูหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนท่ีด าเนนิการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนท่ีไมํ
สามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท๎องถิ่น
ตามอ านาจหน๎าท่ีทีไ่ด๎ก าหนดไว ๎
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกจิ โครงการ 
กิจกรรม งานตํางๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ี
หรือไมํ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม ํสิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการตํางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน 
ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวตัถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามทีไ่ดร๎ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มคีวามสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติ
ตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 
 
 

๑๐  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับโครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก๎ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎ว
เข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให๎เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปาูหมายคืออะไร มผีลผลติอยํางไร กลุํมเปูาหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุมํเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุมํ ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปาูหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา๎งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ๎กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกดิผลสัมฤทธ์ิอยํางจริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอยอดไปสูํ
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายไดส๎ูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร๎างสังคมสงูวัยอยํางมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา๎งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยําง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ๎ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก 
เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา๎ โภคภณัฑไ์ปสูสํินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร๎างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํ
การเน๎นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล๎วตํอยอด
ความไดเ๎ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได๎ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสวํนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตามหลัก
วิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวาํจะได๎รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การ
คาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕)  

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการ
ด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต๎องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการ
ในงบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต๎องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท๎องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  วําเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยํางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การจัดวาง
ผังเมืองและพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 162 160,266,000 161 140,450,000 189 193,396,000 189 197,216,000 189 182,226,000 

2) ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 90 56,734,000 90 56,920,000 92 54,860,000 93 55,210,000 93 55,210,000 

3.) ยุทธศาสตร ์การ
ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง
และพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย 11 1,450,000 11 1,450,000 12 1,550,000 12 1,550,000 12 1,200,000 

4.) ยุทธศาสตร์การ 
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 720,000 3 720,000 

5.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ   
และธรรมาภิบาล 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 8 16,330,000 

รวมท้ังสิ้น 274 235,500,000 273 215,870,000 304 266,856,000 305 271,026,000 305 255,686,000 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (143 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ปี  
167 190,433,683 

85.63 85.03 83.10 

2 ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณ 142 59,958,025 
3 อุดหนุนเฉพาะกิจ 1 50,000 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข๎อบัญญัติ = 142 +  
- อุดหนุนเฉพาะกิจ = 1 

143 60,008,025 

5 สามารถด าเนินการได ๎
- ข๎อบัญญัติ = 117 + 
- อุดหนุนเฉพาะกิจ = 1 

118 53,144,438 

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎ มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(ให๎หนํวยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง วาตภัย น้ าทํวม  

อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก๎ไข คือพิจารณาวาง
แผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือ
ตํางๆ  จัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่สํงผลอันตราย หรือครําตํอชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ตํางๆ ในต าบล  ซึ่งได๎แกํ  โรคไข๎หวัดใหญํ  ไข๎หวัดนก  โรคมือ เท๎า ปาก  ที่ เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ๎า  แนวทางการแก๎ไข
ปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได๎น๎อย มีหนี้สินเยอะ  
ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต  คําครองชีพสูง  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  
ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน  ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียน  จ๎างเด็กนักเรียนในชํวงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได๎   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงานวํามีผู๎ติดยา
เสพติด แตํเพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให๎ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เส๎นทาง
การคมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ชํวงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบํอ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชา ชน 
เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลําช๎า แนวทางการแก๎ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก๎อสร๎างถนนในเส๎นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอ
สนับสนุนจากหนํวยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นวําประชาชนยังมีปัญหาที่จะต๎อง
ด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก ดังนี้  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส๎นทางคมนาคม
ขนสํง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหลํงน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด๎านตํางๆ 
ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได๎ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  ดังนี้  ปัญหาตํางๆ 
ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท๎องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสํ วน  
ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎า
แผนพัฒนาทํองถิ่นตํอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผํานมาพบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนได๎ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํ ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตํก็ยังมีปัญหาที่
จะต๎องแก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า อ๎อย ตอข๎าวในชํวงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู  ที่สํง
กลิ่นเหม็นร าคาญ  เส๎นทางคมนาคมยังไมํครบ   
     

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

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



 
ประกาศองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 

เรื่อง  ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก ได๎ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก และสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  ได๎
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ให๎ความเห็นชอบในการประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 
2562  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2562  แล๎วนั้น 

เพ่ือให๎การปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและถูกต๎อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก๎ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข๎อ 24 จึงขอประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลทําแยก ให๎ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  12 มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

  
 (นายชูชาติ  ดัดงาม) 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําแยก 
 
 
 
  
 
 

 


