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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป  และข้อมลูพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

1.ด้ายกายภาพ 
 

1.1  ที่มา / ประวัติความเป็นมาของต าบล 
ต าบลทับสวายเดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลห้วยแถลง และได้แยกมาจัดตั้งขึ้นเป็นต าบล ประชาชน

ส่วนใหญ่  พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอห้วยแถลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  1  บ้านทับสวาย ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง ที่มา
ของชื่อหมู่บ้าน  เป็นที่ตั้งทับ  “ทับ” แปลว่า  ที่พักของนายพรานล่าสัตว์ หรือที่หยุดพักของกองคาราวานที่ค้าวัว 
ควาย ในสมัยก่อน  ส่วนใหญ่จะตั้งกองคาราวานที่หนองน้ า  มีชื่อว่า  “หนองสวาย” หนองน้ านี้มีสัตว์ปุาลงมากินน้ า
เป็นจ านวนมาก  บริเวณหนองน้ าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ดินก็เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีการ
จับจองพ้ืนที่กันโดยการถากถางบริเวณปุาเป็นจ านวนมาก เกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาและมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับ
สวาย” และต่อมาก็เริ่มตั้งรกรากกันเป็นชุมชนใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนเพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้  โดยเริ่ม
ก่อตั้งในปี  พ.ศ.2468 หรือประมาณ  86 ปีมาแล้ว คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนทับสวาย คือนายเจ๊ก  ดาวไธสง  
และนายจัน  วรจันทร์  ได้อพยพมาจากบ้านหนองหว้า ต าบลหนองหว้า  อ าเภอพุทธไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจาก
บ้านเป็กด า  อ าเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลทับสวาย  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน  ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศชื้นมาจาก
มหาสมุทรอินเดีย  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอามวลอากาศเย็นและแห้งมาจากซีกโลกเหนือแถบประเทสมองโกเลียและจีน จากนั้นเมื่อ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงก็จะเข้าสู่ฤดูร้อน ในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าภายในต าบลทับสวาย    มีทั้งสิ้น 16  แห่ง        
  หมู่ที่ 1  บ้านทับสวาย    

1)  สระหลุ่งไผ่     
  2)  สระใหม่  
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  หมู่ที่ 2  บ้านทับสวายพัฒนา 
   3)  สระประมง (ฟููดแบ้งค์)      
   4)  สระบ้านทับสวาย     
   5)  สระฝายใต้      
   6)  ห้วยคาลิ้น    
  หมู่ที่ 3  บ้านสะพานสาม 

7)  สระน้ าบ่อใน    
   8)  สระน้ าบ่อนอก  (สระน้ าต้นตาล)    
  หมู่ที่ 4  บ้านเจริญผล 
   9)  สระผู้ใหญ่สอน     
   10)  สระแดง      
  หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า 

11)  สระสาธารณะประโยชน์ (ประปา)     
12) คลองอีสานเขียว  

  หมู่ที่  6  บ้านบุตะเภา 
   13)  สระเก็บน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรผสมผสาน  (สระตะแบง)    
   14)  สระหนองหว้า     
  หมู่ที่  7  บ้านสระทอง 

15)  อ่างเก็บน้ าโคกหนองแดง    
   16)  สระน้ าสาธารณะบ้านสระทอง   
   17)  ล าห้วยยะหยาน 
   18)  คลองอีสานเขียว  
  หมู่ที่  8  บ้านสุขสันต์ 
   19)  ล าห้วยตะโก 
 

  2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย” 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2542  

   2.1  ที่ตั้ง/เขตการปกครอง 
ต าบลทับสวาย  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็น

ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร    และตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  226  (นครราชสีมา – บุรีรัมย์) ซึ่งมีระยะทางประมาณ  60 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
นครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองตะไก้ และบ้านสระแก้ว   ต าบลเมืองพลับพลา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน  ต าบลตะโก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านหนองโสน  และบ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง 
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  ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านหนองตะไก้และบ้านสระแก้ว     ต าบลเมืองพลับพลา   เริ่มจากพิกัด TB   
424729 ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  รพช.  ถึงพิกัด TB 433630  ระยะทางประมาณ 0 + 900 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบสามแยกถนนลูกรังบ้านตะไก้  ถึงพิกัด 442627 ระยะทางประมาณ 0+850 กม. 
ไปตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช. บ้านสระแก้ว ที่พิกัด TB 472650 ระยะทางประมาณ 4+200 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบทางเกวียน ที่พิกัด TB 470653 ระยะทางประมาณ 2+100 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนนลูกรัง ไปบรรจบถนน รพช. ที่พิกัด TB 499643 ระยะทางประมาณ 1+100 กม. 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน ต าบลตะโก เริ่มจากพิกัด TB 499643     
ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 498632 ระยะทางประมาณ 1+100 กม. ไปทางทิศตะวันตกตามถนน รพช. 
ถึงพิกัด TB 494732 ระยะทางประมาณ 0+400 กม. ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 494721 ระยะทาง
ประมาณ 1+150 กม. ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 492619 ระยะทางประมาณ 0+400 กม. 
ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียน ถึงพิกัด TB 485619 ระยะทางประมาณ 0+650 กม. ไปทางทิศใต้ ตามทางเกวียน
ถึงพิกัด TB 485614 ระยะทางประมาณ 0+500 กม. ไปทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศใต้ตามทางเกวียนบรรจบถนน 
รพช. ถึงบ้านตะโก TB 487607 ระยะทางประมาณ 2+100 กม. ต่อไปตามถนน รพช. ผ่านบ้านตะโก พิกัด TB 
494706 ระยะทางประมาณ 0+800 กม. ไปทางทิศใต้ตามทางเกวียน ไปบรรจบทางรถไฟ ถึงพิกัด TB 502593 
ระยะทางประมาณ  1+500 กม. 

ทิศใต้ ติดต่อกับหนองโสน  บ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง  เริ่มจากพิกัด TB 
501592  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรางรถไฟผ่านบ้านสุขสันต์ ถึง พิกัด TB 407596 ระยะทางประมาณ 9+500  
กม. 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด  บ้านโนนส าราญ ต าบลเมือง
พลับพลา เริ่มจากทางเกวียนที่บรรจบรางรถไฟที่พิกัด  TB 502593 ไปทางทิศตะวันตกตามรางรถไฟไปถึงพิกัด TB 
40896 ระยะทางประมาณ 9+300 กม. ไปทางทิศเหนือ ตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช.ที่พิกัด TB 426599 
ระยะทางประมาณ 0+300 กม. ไปทางทิศตระวันออกเฉียงเหนือตามถนนลูกรัง ถึงบ้านสระทอง ที่พิกัด TB 427617  
ระยะทางประมาณ  3+000 กม. จากบ้านสระทองตามถนนลูกรังไปทางทิศเหนือบรรจบถนน รพช. บ้านโนนส าราญ 
ที่พิกัด TB 425629 
   
 
 
 

2.2  เนื้อที่  
 ต าบลทับสวาย มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ทั้งหมดประมาณ  30  ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ  17,500 ไร่  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายโดยจ านวนหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ต าบลทับสวาย  มีจ านวนเต็ม  7  หมู่บ้าน  และหมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล        
ห้วยแถลง 

3.ประชากร 
ข้อมูลจ านวนประชากร  ณ  เดือนกันยายน  2559   ทั้ง  8 หมู่บ้าน   
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ประชากรทั้งสิ้น 4,073  คน แยกเป็นชาย  2,030   คน 
    แยกเป็นหญิง  2,043   คน 
    มีความหนาแน่นเฉลี่ย    136 คน/ตร.กม. 
    มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด    1,264  ครัวเรือน 
   
 

4.1 จ านวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย มีหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน   8  หมู่บ้าน 
 

   หมู่ที่  1  บ้านทับสวาย 

   หมู่ที่  2  บ้านทับสวายพัฒนา 
   หมู่ที่  3  บ้านสะพานสาม 

หมู่ที่  4  บ้านเจริญผล 
   หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า 
   หมู่ที่  6  บ้านบุตะเภา 
   หมู่ที่  7  บ้านสระทอง 
   หมู่ที่  8  บ้านสุขสันต์ 

* จ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลทับสวาย มีจ านวน  8  หมู่บ้าน   หมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
4.สภาพทางสังคม 

4.1  ด้านการศึกษา 
  ข้อมูลด้านการศึกษา  (ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2560) 

1) โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1  แห่ง  (โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1) 
 โดยมี  นายสมโภชน์   ฉ่ าธงชัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 229 คน  แบ่งเป็น 
      -  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1  มีจ านวนนักเรียน  16 คน  ชาย 8 คน  หญิง 8 คน 
        -  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2  มีจ านวนนักเรียน  15 คน  ชาย 8 คน  หญิง 7 คน 
        -  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3  มีจ านวนนักเรียน  8 คน  ชาย 3 คน  หญิง 5 คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนนักเรียน 15 คน  ชาย 10 คน หญิง  5 คน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชือ่ผู้น าชุมชน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านทับสวาย 617 648 1,265 427 นายฌานปกรณ์   เอ่ียมรัมย์ 
2 บ้านทับสวายพัฒนา 518 557 1,075 307 นายเจริญ        วันไธสง 
3 บ้านสะพานสาม 92 105 197 70 นายจักรกริช     แสงโลโพ 
4 บ้านเจริญผล 268 256 524 154 นางกนกพัตร    นาคทองหลาง 
5 บ้านหนองหว้า 104 86 190 61 นายวิเชียร       โยวราช 
6 บ้านบุตะเภา 156 129 285 100 นายสมหมาย   ถิ่นดอนหวาย 
7 บ้านสระทอง 259 246 505 132 นายด าเนิน      นนทะการ 
8 บ้านสุขสันต์ 16 16 32 13 นายปพิษร       เงาะสนาม 

รวม 2,030 2,043 4,073 1,264  
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      -  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวนนักเรียน 31 คน  ชาย 18 คน หญิง  13 คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนนักเรียน 18 คน  ชาย 13 คน หญิง  5 คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนนักเรียน 26 คน  ชาย 13 คน หญิง  13 คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีจ านวนนักเรียน 16 คน  ชาย 11 คน หญิง  5 คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน 18 คน  ชาย 13 คน หญิง  5 คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีจ านวนนักเรียน  24  คน  ชาย 17 คน หญิง 8  คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีจ านวนนักเรียน  15  คน  ชาย 9 คน  หญิง  6  คน 
      -  เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจ านวนนักเรียน  15  คน  ชาย 5  คน หญิง 10  คน 
   2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทับสวาย จ านวน  1  แห่ง  

   -  มีจ านวนนักเรียน   80  คน  โดยมีนายพิชิต  ดาวไธสง เป็นครูประจ าศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทับสวาย   

   3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  1  แห่ง 
 โดยมี  นายวีระยุทธ    กฤษหมื่นไวย   ต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา    
      -  มีจ านวนเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น   42  คน   ชาย  25  คน  หญิง  17  คน 
   4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
      -  มีจ านวน  7  หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

 
4.2  ด้านสาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลทับสวาย จ านวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1) 
 โดยมี  นายประสิทธิ์    กสิประกอบ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมของต าบลทับสวาย  มีถนนสายหลักคือ 
- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 226    นครราชสีมา – อุบลราชธานี   ตัดผ่าน   ระยะทางจากตัว 

จังหวัดนครราชสีมา  ถึงต าบลทับสวาย   ประมาณ   70  กิโลเมตร 
- ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา– อุบลราชธานี   ผ่านสถานีรถไฟห้วยแถลง        

จ านวน  1  แห่ง   บริเวณบ้านสุขสันต์  หมู่ที่  8  ต าบลทับสวาย 
  - ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   มีดังนี ้
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5.2  การโทรคมนาคม 

   -  มีโทรศัพท์พ้ืนฐานประจ าบ้านไม่ครบทุกครัวเรือน 
   -  มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครบทุกครัวเรือน 

-  โทรศัพท์สาธารณะ  มีจ านวน  6  ตู้  
   

5.3  การไฟฟ้า 
-  ประชากรในพ้ืนที่ต าบลทับสวายมีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน    
   ส่วนไฟฟูาสาธารณะยังมีไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 

-  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน   ประจ าปี 2560    
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- รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน   ประจ าปี 2560    
 

           
 

6.1.  แหล่งท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีจ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 

 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 2   เป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง
เกษตร  ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2   ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
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ที่พบความสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข และวัดความสุขมวลรวมด้วย
ชุมชนเอง   
 

      
 

      
 

      
 
 
 
 
 
   2. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนทับสวาย  หมู่ที่ 1  เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการเรื่องการเงิน  การออมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  และยั่งยืน  การบริหารงานที่มีความ
เข้มแข็งและมีความซื่อสัตย์   
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6.2  การประกอบอาชีพ 
  -  ส่วนใหญ่ประชาชนต าบลทับสวาย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยปลูกข้าวจ้าว   ข้าวเหนียว    
 อ้อย   ข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์  คิดเป็นร้อยละ  65 
  -  รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป   อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 

6.3  จ านวนร้านค้าชุมชน   ร้านค้าทั่วไป 
8.1  ร้านค้าชุมชน  มีจ านวน  2  ร้าน  คือร้านค้าชุมชนบ้านทับสวาย หมู่ที่  1  และร้านค้าชุมชน   

บ้านบุตะเภา  หมู่ที่ 6 
  8.2  ร้านค้าทั่วไป    มีจ านวน  39  ร้าน 
 

6.4  กลุ่มพลงัมวลชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพื้นที่ 
 9.1  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลทับสวาย (อปพร.)  จ านวน  70  คน  

9.2   ลูกเสือชาวบ้านต าบลทับสวาย  จ านวน  1  รุ่น   จ านวน   80  คน 
 9.3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  จ านวน  85  คน 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด จ านวน  3  แห่ง  (วัดโคกโภคา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 , วัดสระทอง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 

   และวัดประชาคมาราม ตั้งอยู่   ณ หมู่ที่ 8)   
  -  ส านักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ ณ  บ้านบุตะเภา  หมู่ที่ 6) 
 
 

7.2  วัฒนธรรมประเพณี 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวต าบลทับสวาย  เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน

ได้มาท าบุญโดยพร้อมเพรียงกัน   จัดขึ้น  ณ  วัดโคกโภคา   ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ได้จัดให้มีการท าบุญทั้ง  4 
ประเพณีมารวมกัน   คือ ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่   บุญข้าวจี่  บุญคูนลาน และบุญมหาชาติ   ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ –  มีนาคม 
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-  ประเพณีบุญเบิกบ้าน   นิยมจัดขึ้นในเดือนเจ็ด ได้ทั้งข้างข้ึนและข้างแรม  เรียกอีกอย่างว่า  
“บุญซ าฮะ”  คือบุญช าระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร  อันจะท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง  ท าให้
บ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุข   หรือหมู่บ้านใดที่มีผีประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งเรียกว่า “ผีปูุตา”  หรือ “ตาปูุ”  หรือ 
“เจ้าบ้าน”  ก็ท าพิธีเลี้ยงในเดือนเจ็ดและท าการเสี่ยงทายด้วยการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายการตกของฝน  และน า
ข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งอ่ืน ๆ  ไปเลี้ยงศาล “ตาปุู”  ด้วย 
 

      
 
 

 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา     
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- งานบวงสรวงย่าโม     เป็นการจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณและร าถวายพระพรแด่   
“ท้าวสุรนารี”  หรือ “ย่าโม”  เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นการฉลองชัยวันแห่งชัยชนะ    
ของท่าน  “ท้าวสุรนารี”   เป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม 

 

  
 
 

- ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ  ซึ่งมีกิจกรรมการแห่พระรอบหมู่บ้าน   สรงน้ าพระ  รดน้ า 
ด าหัวผู้สูงอายุ   กิจกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป   
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      ที่มาของข้อมูล :   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

7.3  สินค้าโอท็อป 
  - สินค้าโอท็อป ได้แก่ ผ้าไหมทอมือ จากกลุ่มแม่บ้าน  บ้านทับสวาย  และทับสวายพัฒนา 

                 
 
- สินค้าภายในต าบลที่มีชื่อเสียง อ่ืน ๆ   ได้แก่  ไก่ย่างบ้านเจริญผล หมู่ 4,  ลูกประคบสมุนไพร,   

กล้วยฉาบ,  ผลิตภัณฑ์จากถ่ายผลไม้,  ข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอรี่,  น้ าสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ,  
ฯลฯ 
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8. ข้อมูลอื่นๆ  
  8.1  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  บ้านทับสวาย  หมู่ที่ 1  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย  -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  -  กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ   -  ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน 
  -  กลุ่มปลูกหม่อน    -  กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  -  กลุ่มปลูกงาพันธุ์ดี  หมู่ 1 – 2   -  กองทุนบริหารจัดการขยะ 
  -  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม    -  สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
  -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน   -  กลุ่มภูมิปัญญาชาวนาไทย 
  -  ฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลทับสวาย  -  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ทับสวาย 
  -  กลุ่มเยาวชน  หมู่ 1 – 2   -  กองทุนขยายเมล็ดพันธุ์พืช 
  -  กองทุนยา     -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   
  -  อปพร. ต าบลทับสวาย    -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
  -  กข.คจ.     -  กลุ่มเผาถ่านจากถัง  200 ลิตร  
  -  กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน)   -  ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับสวาย 
  -  ศูนย์สาธิตการตลาด    -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
  -  โรงสีชุมชน     -  ธนาคารข้าว  หมู่  1 - 2 
  -  กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน    -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 
   
  บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่  2  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
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  -  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์    -  โรงสีชุมชน 
  -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  -  กลุ่มทอผ้าไหม 
  -  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันและพลาสติก  -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
  -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
  บ้านสะพานสาม   หมู่ที่  3   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย   -  กลุ่มธนาคารข้าว 
  -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน -  โรงสีชุมชน 
  -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม     -  กลุ่มปลูกแตงแคนตาลูป 
  -  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่   ไก่พ้ืนเมือง   เป็ดพันธุ์ไข่  -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
  -  กลุ่มจัดหาสุกรพันธุ์ดี 
 
  บ้านเจริญผล   หมู่ที่  4   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มจักสาน      -  กลุม่เกษตรกรท านา 
  -  กลุ่มธนาคารข้าว     -  กลุ่มขายไก่ย่าง   
  -  กลุ่มออมทรัพย์     -  กลุ่มใบตองประดิษฐ์ 
  -  กลุ่มเย็บจักอุตสาหกรรม      -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  -  กลุ่มถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุุน    -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
 
  บ้านหนองหว้า   หมู่ที่  5   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มออมทรัพย์ 
  -  โรงสีชุมชน 
  -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

  บ้านบุตะเภา   หมู่ที่  6   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มออมทรัพย์     -  กลุ่มธนาคารข้าว 
  -  โรงสีชุมชน      -  กลุ่มจัดหาสุกรพันธุ์ดี 
  -  ศูนย์สาธิตการตลาด     -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 
  -  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่   ไก่พ้ืนเมือง   เป็ดพันธุ์ไข่ 
  -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์  
   
 

  บ้านสระทอง   หมู่ที่  7   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มออมทรัพย์     - กลุ่มเลี้ยงปลาในหนองน้ าสาธารณะ 
  -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน - กลุ่มธนาคารข้าว 
  -  กลุ่มปลูกไผ่หลงฤดูปลูกมะนาว  และผักหวาน 

  บ้านสุขสันต์   หมู่ที่  8   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
  -  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ     
  -  กลุ่มปลูกข้าวพันธุ์ดี 

- เลี้ยงปลาในบ่อนาข้าว 
8.2  ศักยภาพในต าบล 
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    ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.  ฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน 5  คน  ประกอบด้วย 
 

ล าดับที่ ชื่อ  –   สกุล ต าแหน่ง 

1. นายวิรันด์       ปัดตาละคะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

2. นายจรัส         สมรุส รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

3. นายฌานปกรณ์      เอ่ียมรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

4. นายเขียน             อาภรณ์แก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

5. นายฐาปกรณ์        กอประพันธ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

  
2.  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  14  คน  ประกอบด้วย 

 

ล าดับที่ ชื่อ    -   สกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวธัญณภัทร์เมธี    เชื้อวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
2. นางสาวนารี        ดาษไธสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
3 นายบุญมี           ภูทาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  1 
4. นายวุฒิชัย          โพธิ์ปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2 
5. นายประสิทธิ์        แสงบัณฑิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3 
6. นายเฮียง            ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3 
7. นายกิตติคม         บุญพา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  4 
8. นายชนาธิป          โยวราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5 
9. นางสุนันท์           ทรัพย์นา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5 
10. นายสงกา            มิโนทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  6 
11. นายสนั่น            ลีวงศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
12. นายสมศักดิ์         มาลาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
13. นางหวาน            เภาศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  8 
14. นายประดิษฐ์        อดิสสร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  8 

 

3.  จ านวนบุคลากรพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมี จ านวน  18  คน และส่วน
ราชการจ านวน  5  ส่วน  ดังนี้ 

 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   จ านวน  8  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวนุชนภา       อภัยนุกูล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

2. นางนัฎชมน           ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

3. นางวีรินทร์            อุทัยดา หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

4. นางสาวพิณธุสร      จันทร์อ่อน นิติกรช านาญการ 

5. นางอารมย์           ปลอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวจรินพร   เหิกขุนทด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

7. นางพุทธรักษ์   พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

8. นายโภคิน             เวียนนอก พนักงานขับรถ 
  
 กองคลัง     จ านวน   3  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวรัชนี         กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 

2. นางรัชนี              อนุศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

3. นางสาวพิกุล        ศิริปรุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   

กองช่าง   จ านวน  4  คน 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นายศรศักดิ์           แดงหล้า นายช่างโยธาช านาญงาน  

2. นางสาวเกตุมณี       เนื้อดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

3. นายปฐมพร           บุญมาก ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

4. นางยุพดี                แถวไธสง คนงานทั่วไป 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   6  คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางกรรณิการ์     สุดตาชาติ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น) 

2. นายวีระยุทธ      กฤษหมื่นไวย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

3. นางปราณี         วันไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก 

4. นางปัทมา         ปัจจัยโคถา ครูผู้ดูแลเด็ก 

5. นางวิจิตตรา       แสนมี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

6. นางสาวสมฤดี     ปราณีตพลารักษ์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 
ส่วนสวัสดิการสังคม  จ านวน   2  คน 
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางชุติกาญจน์      ภูฉัตร์พัชรมาศ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

2. นางสาวอรทัย         ธิติพิศุทธิ์กุล นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจ า) 
   
4.  ระดับการศึกษาของบุคลากร   จ านวน  23 คน 
   มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จ านวน    2 คน 
   ปริญญาตรี   จ านวน    10  คน 
   ปริญญาโท   จ านวน   11  คน 
8.3  รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
รายรับ 

รับจริง 
ปี 2555 

รับจริง 
ปี  2556 

รับจริง 
ปี  2557 

รับจริง 
ปี  2558 

ก. รายได้ภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร 
   1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   1.2  ภาษีบ ารุงท้องที ่
   1.3  ภาษีปูาย 
   1.4  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผน 
   1.5  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 
   1.6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   1.7  ภาษีสุรา 
   1.8  ภาษีสรรพสามิต 
   1.9  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมปุาไม้ 
   1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 
   1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
   1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
         และนิติกรรมที่ดิน 
   1.13 ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
   1.14 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 

 
 
121,714.00 
40,571.99 
46,763.00 
7,066,285.21 
- 
78,854.85 
728,427.80 
1,309,747.42 
4,008.00 
31,417.44 
53,261.20 
146,127.00 
 
- 

 
 
144,960.70 
40,963.52 
56,063.00 
10,513,736.19 
- 
90,504.84 
737,504.57 
1,613,694.61 
2,004.00 
31,247.50 
66,492.36 
22,092.00 
 
- 
- 

 
 
150,241.25 
39,899.19 
57,988.00 
9,501,196.00 
- 
120,893.13 
722,003.26 
910,939.48 
3,006.00 
42,650.07 
59,455.72 
257,761.42 
 
75,524.86 
- 

 
 
150,735.62 
16,198.87 
53,048.00 
7,803,177.29 
2,018,880.64 
97,669.09 
834,199.42 
1,438,029.79 
- 
33,359.49 
43,089.35 
317,642.00 
 
134,904.00 
523.80 

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2555 

รับจริง 
ปี  2556 

รับจริง 
ปี  2557 

รับจริง 
ปี  2558 

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
   1.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
   1.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  
   1.3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    
   1.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ

 
 
- 
40.00 
4,611.14 
- 

 
 
- 
60.00 
1,948.63 
- 

 
 
- 
40.00 
1,875.93 
- 

 
 
- 
20.00 
1,148.13 
- 
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แจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือในพ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 
200 ตารางเมตร 
   1.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา  
    1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    1.7 ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน-ถมดิน 

 
 
30.00 
 
- 
 
500 

 
 
40.00 
 
- 
 
- 

 
 
150.00 
 
70.00 
 
- 
 

 
 
60.00 
 
- 
 
500.00 
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รายรับ 
รับจริง 
ปี 2555 

รับจริง 
ปี  2556 

รับจริง 
ปี  2557 

รับจริง 
ปี  2558 

   1.8 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร    
ทางบก        
   1.9  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น        
   1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา 
   1.11 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 
   1.13 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   1.14 ค่าปรับอ่ืนๆ 
   1.15 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
   1.16 ค่าใบอนุญาตอ่ืน 
   1.17 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
   1.18 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    2.1 ค่าเช่าที่ดิน 
    2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 
    2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
3.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 
    3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
         พาณชิย์ 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
    4.2  ค่าขายแบบแปลน 
    4.3  ค่าเขียนแบบแปลน 
    4.4  ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 
    4.5  ค่ารับรองส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร 
    4.6  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
 
ค. รายได้จากทุน 
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ง. เงินช่วยเหลือ 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป 
 (ตามภารกิจถ่ายโอนเลือกท า) 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป  

2,350.00 
 

- 
 

200 
 

- 
1,200.00 

 
26,610.00 

 
- 

350.00 
 

- 
380 

2,200 
 

- 
500.00 

91,898.77 
 
 

- 
 
 

6,000.00 
- 
- 

30.00 
310.00 

 
 

270.00 
 

4,373,052.00 
 
 

- 
 

- 
 

16,200.00 
 

6,000.00 
620.00 

 
29,550.00 

 
- 

450.00 
 

1,720.00 
1,500.00 

- 
      

- 
- 

115,961.26 
 
 

 - 
 
 

900.00 
- 
- 

150.00 
23,735 

 
 

270.00 
 

4,938,958.00 
 
 

2,350.00 
 

- 
 

7,090.00 
 

6,000.00 
440.00 

 
31,270.00 

 
- 

200.00 
 

1,720.00 
290.00 

- 
 

- 
- 

171,231.59 
 
 

- 
 
 

27,700.00 
- 
- 

70.00 
2,450.02 

 
 

- 
 

5,231,971.00 
 
 

- 
 

- 
 

6,246.00 
 

- 
400.00 

 
25,050.00 

 
- 

200.00 
 

1,720.00 
810.00 

1,002.00 
 

- 
- 

92,399.44 
 
 

- 
 
 

85,400.00 
- 
- 

600.00 
900.00 

 
 

- 
 

3,510,183.00 
 

1,039,257.00 
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รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

(การบริหารจัดการ อปท.)   
 
 

 
 

รวม 14,137,029.82 18,656,155.18 17,424,130.92 17,707,352.93 
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รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

 
หมวด 

จ่ายจริง 
ปี 2555 

จ่ายจริง 
ปี 2556 

จ่ายจริง 
ปี 2557 

จ่ายจริง         
ปี 2558 

     
1. รายจ่ายงบกลาง 760,283.84 799,597.40 968,061.97 806,458.20 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 4,054,368.00 4,087,461.00 4,177,758.60 4,928,652 

 
ด้าน/แผนงาน 

จ่ายจริง 
ปี 2555 

จ่ายจริง          
ปี 2556 

จ่ายจริง           
ปี 2557 

จ่ายจริง  
ปี 2558 

     
ก.ด้านบริหารทั่วไป     
  1. แผนงานบริหารทั่วไป 6,244,763.00 6,396,516.75 8,022,708.94 6,461,243.94 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 44,549.00 33,159.00 132,010.00 18,788.00 
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม     
  1. แผนงานการศึกษา 1,628,142.31 1,688,576.97 2,037,314.60 2,694,037.85 
  2. แผนงานสาธารณสุข 409,677.30 239,838.06 231,869.10 76,600.00 
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 36,000.00 - - 57,158.00 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน 1,260,864.00 1,378,623.45 2,237,511.19 3,038,433.67 
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
     นันทนาการ 

544,335.00 
360,000.00 

 

817,615.00 
314,460.00 

1,163,473.58 
532,722.00 

604,406.00 
402,050.00 

ค.ด้านการเศรษฐกิจ     
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,055,400.00 1,285,500.00 1,320,191.71 1,976,500.00 
  2. แผนงานการเกษตร 99,975.00 103,020.00 99,325.00 99,000.00 
  3. แผนงานการพาณิชย์ - - - - 
ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน     
  1. แผนงานงบกลาง 524,283.84 799,597.40 968,061.97 806,458.20 

     

รวม 13,207,989.45 13,056,906.63 16,745,188.09 16,234,675.66 
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3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 520,560.00 678,125.00 774,848.00 1,130,665 
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,541,906.73 5,131,438.35 6,422,056.57 5,774,343.60 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 146,499.41 193,342.43 215,550.05 205,690.92 
6. หมวดเงินอุดหนุน 1,108,971.47 802,342.45 1,575,872.90 1,099,035.94 
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,055,400.00 1,344,600.00 1,991,040.00 2,264,830 
8. หมวดรายจ่ายอื่น 
 

20,000.00 20,000.00 620,000.00 25,000.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณใน   
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2557 รับจริง 17,424,130.92 บาท 

   จ่ายจริง  16,745,188.09  บาท 
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ปีงบประมาณ  2558 รับจริง  18,352,141.93   บาท 

   จ่ายจริง  16,234,675.66  บาท 

 

ปีงบประมาณ  2559 รับจริง 16,402,492.21 บาท 

   จ่ายจริง 16,373,115.68 บาท 

 

ปีงบประมาณ 2560     รับจริง     24,857,200.31  บาท 

 จ่ายจริง   23,160,535.34  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ปีงบประมาณ 2557 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน                   
โครงการ               
ที่ปรากฏ           
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏ             

อยู่ในข้อบัญญัติฯ 

จ านวน
โครงการ        
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 29 25 23 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 57 45 27 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 18 6 5 
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เรียบร้อย 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

8 3 2 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 2 1 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 12 8 

7. การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 8 6 1 

รวม 146 99 67 

 

 

 
 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน                   
โครงการ               
ที่ปรากฏ           
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏ             

อยู่ในข้อบัญญัติฯ 

จ านวน
โครงการ        
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42 30 28 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 58 39 24 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 6 2 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม
และท่องเที่ยว 

6 3 3 
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5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 2 1 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 11 8 

7. การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 8 5 2 

รวม 154 96 68 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2559 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน                   
โครงการ               
ที่ปรากฏ           
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญญัติฯ 

จ านวน
โครงการ        
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 47 37 26 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 69 42 32 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 5 2 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม
และท่องเที่ยว 

6 3 3 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 1 1 
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6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

16 11 7 

7. การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 8 4 - 

รวม 172 103 71 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2560 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน                   
โครงการ               
ที่ปรากฏ           
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏ             

อยู่ในข้อบัญญัติฯ 

จ านวน
โครงการ        
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 27 44 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 84 34 41 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

20 7 7 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม
และท่องเที่ยว 

25 5 6 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 5 5 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

17 13 14 
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7. การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 12 7 7 

รวม 212 98 124 

 

 

 

 

 
2.  ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
ผลจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557-2560 ประชาชนต าบลทับสวาย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น      

มีความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น  มีไฟฟูาส่องสว่าง ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมมากข้ึน                         
มีน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12   
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2559   ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต            
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อ13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   2556 และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน    ปี 2558 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อม   ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็น
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    
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วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
 
 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
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11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังนี ้

2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

2.3)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

2.4)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2.5)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ปี 
2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  
ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4  จังหวัด  
ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 

ประเด็นหลัก 11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)  
วิสัยทัศน์      “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
เป้าประสงค์รวม 

1)  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุ่งสู่
เมืองที่น่าอยู่ 

2)  พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3)  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4)  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก   
5)  เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
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  ยุทธศาสตร์ที่  2  :  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
 
 
 
 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

8.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี  

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
8.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

8.3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร 
1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

3)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่า
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 



 - 36 -  

 

4)  ส่ง เสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ               
น าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
8.4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น
ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมยกระดับ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
5)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและ

ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา  
8.5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

1)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

8.6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 



 - 37 -  

 

5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

 
8.7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ิมข้ึน 

3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย      
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

8.8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ ในโลก 

2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  
รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

6)  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
8.9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 
8.10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน        
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน      
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

3)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่ วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
9.  แผนชุมชน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน             
ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนา
ของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพ
อนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนท าเอง   
 2)  แผนขอความร่วมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
  โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
2)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
3)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
5)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
6)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
 
 
7)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
8)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 9)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
11.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางแลหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.34/ว 0832  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณ
น้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรื อแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน
เกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ   

ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลทับสวายเป็นต าบลขนาด
กลางที่มีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางในบางหมู่บ้าน และสงบสุข  และคาดการณ์ในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขอยู่และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต  ดังนี้ 

“ บริการทั่วถึง   เป็นธรรม   โปร่งใส   ตรวจสอบได้ ” 
 2. พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
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  1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  2)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  3)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญหาท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน 

4)  พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ   
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  5)  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
  6)  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  7)  ส่งเสริมความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชน 
  8)  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ให้มีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่ดี   สะดวก  เชื่อมโยง        
ปลอดภัยและเพียงพอ  และมีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ดีและเพียงพอ 

2)  ชุมชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3)  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของชุมชน  มีรายได้เพ่ิมข้ึน  และมีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย  และ  

สภาพแวดล้อมที่ดี 
4)  เด็กเล็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงได้รับอาหารเสริม(นม) ,  

อาหารกลางวันครบทุกคน 
5)  พัฒนาด้านการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบ  ศูนย์เรียนรู้   ข้อมูลข่าวสาร 

ต่าง ๆ ในชุมชน 
 
 
6)  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย   
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพ่ือให้ชุมชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
9)   สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ   
10)  ชุมชนมีการจัดระเบียบในสังคม  และมีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
11)  ชุมชนพ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชด าริ   โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
12)  ประชาชนมีอาชีและมีรายได้เพียงพอเพ่ือใช้จ่ายในครอบครัว 
13)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องการเกษตร  การปลูกพืช   ปลูกต้นไม้ให้แก่ประชาชน   

รวมทั้งการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดปริมาณสารเคมี 
14)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  ในเรื่องยาเสพติด , การปูองกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

4.  ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 



 - 41 -  

 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
  2.  จัดท าทางระบายน้ ามิให้เกิดน้ าท่วมขังและเกิดมลภาวะเป็นพิษ 
  3.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  4.  การพัฒนาด้านอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
  5.  งานด้านการผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมอาชีพ 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6.  การบริหารบ้านเมืองที่ดี  
  
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  แนวทางการพัฒนา 
   1.  งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  การส่งเสริมการลงทุน 
   2.  การส่งเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.   การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย  ฝุุนละออง  กลิ่นและเสียง 
  2.   การส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบภายในชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่  6    การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
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แนวทางการพัฒนา 
  1.  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.  การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

5.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น   
 
-  นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 

   1.  บริการผู้สูงอายุ  ให้ได้รับความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพ  “ถึงมือถึงบ้าน” 
  2.  สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้

ได้รับค่าตอบแทน  ตามอ านาจหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถด าเนินการจ่ายได้   ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 

  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคท้ังทางน้ า   และทางบก  “น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี” 
    4.  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาส  “เด็กเรียนดี  มีทุน”  
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในชีวิต 

   
5.  ส่งเสริมการกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี    
6.  ดูแลสวัสดิการส าหรับเด็ก  สตรีและผู้สูงอายุ   

   7.  พัฒนาบุคลากรในองค์กร  โดยเน้นด้านการให้บริการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   
 -นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ  4 ปี 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน   เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   โดยมีแนวทางดังนี้ 

(1)  สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า   โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค 
(2)  สร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้มีน้ าประปาท่ีมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภค บริโภค 
(3)  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน  และบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมา  เพื่อให้ได้รับความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(4)  ขยายเขตไฟฟูา  ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุม 
(5)  สร้างและบ ารุงรักษาถนน ที่อยู่ในเขตต าบลทับสวาย  ไม่ว่าจะเป็นถนนภายในหมู่บ้าน    

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในการสัญจรไปมา  และเป็นเส้นทางที่มีการ
ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรไปจ าหน่าย 

(6) สร้างและปรับปรุงระบบทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  เพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง และเพ่ือเปิด 
เส้นทางการไหลของน้ าจากชุมชนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและมีรายได้เสริม   
  (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  รวมถึงผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง    
  (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี  แม่บ้าน  เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
มีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น  
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  (5) ส่งเสริมให้บุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละต าแหน่งงาน  เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
  (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เพ่ือให้เด็กมี 
พัฒนาการดีทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  (1)  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ให้ได้รับสวัสดิการทาง
สังคม    
  (2)  ให้การสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน  จุดตรวจ  เพื่อบริการประชาชน  เป็นศูนย์เฝูา 
ระวังการเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ในชุมชน 

 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

  (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (1)  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบในชุมชน 
  (2)  ส่งเสริมการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในต าบลทับสวาย 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาสู่รุ่นหลัง      

รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

7. ด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด   

  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
 

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จากการก าหนดแผนพัฒนาในรอบปีที่ผ่านจะใช้เกณฑ์ก าหนดจาก บทบาท หน้าที่ ตามระเบียบ 

พระราชบัญญัติก าหนดไว้ และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนซึ่งได้จากการประชาคม ประชาชน ส่วนใหญ่
ยังคงมุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายด าเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก และการพัฒนาในด้าน
ของเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การดูแลในด้านของสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนยังมีน้อย กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาได้ใช้เทคนิค SWOT พิจารณาสภาพการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า 
 
****การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร**** 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength : S) 
 1.  มีการแบ่งส่วนงานโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน 

2.  พนักงานมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
3.  ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 
4.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบูรณาการจัดท าแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
ชุมชนมีภูมิปัญหาท้องถิ่นสามารถพัฒนาฝีมือทางด้านหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   
5.  มีกลุ่มสหกรณ์ของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

 6.  มีกลุ่มอาชีพของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
 7.  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
 8.  ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความยั่งยืน 
 
จุดอ่อน  (Weakness : W) 
 1. จ านวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 2. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

    ของประชาชนในท้องถิ่น 
3.  ค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบหมายอ านาจการบริหารงานไม่เป็นไปตามล าดับชั้น 
4.  ไม่มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลโดยตรงต่อประชาชน 
5.  มีปัญหาในด้านของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านขยะ มลภาวะทางอากาศ และเสียง 

 6.  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย 
 7.  สถานที่ส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกายและนันทนาการมีน้อย 
 8.  ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระจายอ านาจ 
 9.  ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค  บริโภคและขาดน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูร้อน 
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****การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร**** 
โอกาส  (Opportunity : O) 
 1.  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในด้านของการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เทคโนโลยีสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 3.  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.  ชุมชนเข้มแข็งจากการประกวดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับภาค 
 5.  มีวัด  ศูนย์ปฏิบัติธรรม   ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
อุปสรรค  (Threat : T) 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล  ยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
 2. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ  บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

3. ความสามารถในด้านของการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บได้เต็มที่ 
 4. ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระจายอ านาจ   
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย พ.ศ. 2561 - 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา         
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ                 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัว

โลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                         
ยกระดับการบริหารนครชัย
บุรินทร์ ด้านการท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า

ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบ Logistic เช่ือมโยงใน

ภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส           
ความเสมอภาคและ               

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความ

เติบโตบนคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

สังคม
แห่งชาติฉบับ

ที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาสู่
ความมั่นคง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการ
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ          
เพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านเสริมสร้าง

และพัฒนา
ศักยภาพ           
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการ

พัฒนาภาค
เมืองและ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ 
ด้านสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการเติบโตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ด้านการบริหาร
จัดการในภาครัฐ

การปูองกัน         
การทุจริต

ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาล

ในสังคมไทย 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาปัจจยัแวดล้อมทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของ
โลกและฐานการผลิตพลังงาน

สะอาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ

บริหารจัดการน้า้อยา่ง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ Logistic 
และการค้าเพื่อเป็น

ศูนย์กลางความเจริญของ
ภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซ่ียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมคุณภาพที่

ทั่วถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การ
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ
แปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2            
ยกระดับการบริหารนครชัย
บุรินทร์ ด้านการท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า

ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบ Logistic 
เช่ือมโยงในภูมิภาคและ

ประเทศอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

แบบ ยท. 01 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.         

ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการ

พัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา-

วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการพัฒนา

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสานต่อ
แนวทาง

พระราชด้าร ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนา

สังคม 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาปัจจยัแวดล้อม
ทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมการเกษตร
และเช่ือมโยงหว่งโซ่

อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัว
ของโลกและฐานการผลิต

พลังงานสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ Logistic 
และการค้าเพื่อเป็น

ศูนย์กลางความเจริญของ
ภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซ่ียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างและ

กระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื้นที ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงและยั่งยืนเพือ่สู่
การเป็นเมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ

บริหารจัดการน้า้อยา่ง
บูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 
ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. 01 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 
 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์    
การพัฒนาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับ

สวาย 

เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา     
ของ อปท.        

ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

เพื่อให้ประชาชน   
มีความปลอดภยั   

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ให้ดีขึ้น 
เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมการลงทุน 
เพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เน้นให้เกิดการ

พึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการดิน  

น้้า ปุา ขยะ 
มลภาวะ  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบทอด

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหา
ยาเสพติดเพื่อเป็น   “วาระ

แห่งชาติ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสานต่อ
แนวทาง

พระราชด้าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการ

พัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม            
และการรักษา         

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน     

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม      

และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ      
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนา
ด้านนโยบายที่

ส้าคัญของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา-

วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. 01 
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เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ให้ดีขึ้น 
 

เพื่อให้ประชาชน   
มีความปลอดภยั   

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การลงทุน เพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เน้นให้
เกิดการพึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการดิน  

น้้า ปุา ขยะ 
มลภาวะ  

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบทอด

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขและปูองกันปัญหา
ยาเสพติดเพื่อเป็น   “วาระ

แห่งชาติ” 
 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
2.ส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ
3.พัฒนาการสังคมสงเคราะห์และการพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
4.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกวยั 
5.สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการ 

1.สนับสนุนงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อวิเคราะห์
ปูองกัน หาทางแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ลงทุน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 
2.ส่งเสริมการ
ด้าเนินชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อบูรณา
การการบริหาร
จัดการดิน น้้า 
ปุา ขยะ 
มลภาวะ 
2.ส่งเสริมการ
ปลุกปุาเฉลิม
พระเกียรติ 
สวนสาธารณะ 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

อุตสาหกรรม     
และการโยธา 

เคหะและ
ชุมชน 

 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

ศาสนาและ
นันทนาการ 

การศึกษา แผนงาน 

แบบ ยท. 01 

1.จัดระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

 

การเกษตร 
 

งบกลาง 
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แผนงาน อุตสาหกรรม     
และการโยธา 

เคหะและ
ชุมชน 

 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สาธารณสุข 

 

สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ศาสนาและ
นันทนาการ 

สังคม
สงเคราะห์ 

 

การรักษาความ
สงบภายใน 

 

การศึกษา 

 

การเกษตร 
 

งบกลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ้านวน                 
38 โครงการ 

จ้านวน                 
26 โครงการ  

จ้านวน                 
24 โครงการ 

จ้านวน                
16 โครงการ 

จ้านวน                 
9 โครงการ 

จ้านวน                 
24 โครงการ 

จ้านวน                 
13 โครงการ 

จ้านวน                 
10 โครงการ 

จ้านวน               
23  โครงการ 

จ้านวน               
13  โครงการ 

จ้านวน               
6  โครงการ 

แบบ ยท. 01 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ “บริการทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้” 

เป้าประสงค์ 

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐานและ
เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม                
และการรักษา       

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน           

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม                
และท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ       
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านนโยบายที่

ส้าคัญของรัฐบาล 

เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกบั

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

 

เพื่อให้ประชาชน   
มีความปลอดภยั   

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การลงทุน เพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เน้นให้เกิดการพึ่งพา

ตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

เพื่อบูรณาการบริหาร
จัดการดิน  น้า้ ปาุ ขยะ 

มลภาวะ  
 

สนับสนุนการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการแก้ไขและ
ปูองกันปัญหายาเสพติด

เพื่อเป็น   “วาระ
แห่งชาติ” 

ประชาชน            
มีความปลอดภยั   

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี     
มีสุขภาพอนามัยที่ด ีมีอาชพี

และมีรายได้เพียงพอ         
ต่อการด้ารงชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการส่งเสริมการ
ลงทุน เพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์

ชุมชน เน้นให้เกิด
การพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธภิาพ

และเป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม 

มีการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขและปูองกันปัญหายา
เสพติดเพื่อเป็น   “วาระ

แห่งชาติ” 
 

ค่าเป้าหมาย 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

อุตสาหกรรม     
และการโยธา 

เคหะและ
ชุมชน 

การเกษตร สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

ศาสนาและ
นันทนาการ 

การศึกษา แผนงาน 

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐานและ
เพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มอีาชีพ

และมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด้ารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ประชาชน           
มีความปลอดภยั   

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

มีการส่งเสริมการ
ลงทุน เพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์

ชุมชน เน้นให้เกิด
การพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธภิาพ

และเป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม 

มีการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขและปูองกันปัญหายา
เสพติดเพื่อเป็น   “วาระ

แห่งชาติ” 
 

จัดระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกบังานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
2.ส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ
3.พัฒนาการสังคมสงเคราะห์และการพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
4.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนทุกวัย 
5.สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการ 
 

สนับสนุนงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อวิเคราะห์
ปูองกัน หาทางแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการลงทุน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 
2.ส่งเสริมการ
ด้าเนินชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อบูรณาการ
การบริหาร
จัดการดิน น้้า 
ปุา ขยะ 
มลภาวะ 
2.ส่งเสริมการ
ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ 
สวนสาธารณะ 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

 

แบบ ยท. 02 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

งบกลาง 
บริหารงาน

ทั่วไป 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบโล      
จิสติกส์และการค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของ
ภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(แผนงานเคหะ
และชุมชน) 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.การพัฒนา
ด้านอาคาร/ส่ิง

ปลูกสร้าง 
3.การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ 

 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 3 3 2 ปีละ 1 โครงการ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

-โครงการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟูา  
-โครงการ
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 
-โครงการติดตั้ง
พลังงานโซล่า
เซล 
-โครงการติดตั้ง
สปอร์ตไลท์ 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 

2 4 3 0 ปีละ 2 โครงการ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-โครงการ
ก่อสร้างประปา
น้้าดิบ 
-โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปา 
-โครงการติดตั้ง
ระบบประปา
คลอรีน  
-โครงการเจาะ
บ่อบาดาล 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 

 

 

แบบ ยท. 03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์               

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบโล    
จิสติกส์และการค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของ
ภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(แผนงานเคหะ
และชุมชน) 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.การพัฒนา
ด้านอาคาร/ส่ิง

ปลูกสร้าง 
3.การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ 

 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บ
น้้าประปาน้า้ดิบ 

กองช่าง กองคลัง 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

12 13 10 5 ปีละ 12 โครงการ พัฒนาด้าน
อาคาร/ส่ิงปลูก
สร้าง 

-โครงการ
ก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้า
หมู่บ้าน 
-โครงการขยาย
ลานกีฬา คสล.
บ้านสะพาน
สาม 
-โครงการ
ก่อสร้างห้องน้้า 
-โครงการ
ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ 
-โครงการ
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด. 
-โครงการ
ก่อสร้างโดม
บริเวณสนาม
เด็กเล่น ศพด. 
-โครงการ
ก่อสร้าง ลาน
กีฬา คสล. 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 

 

แบบ ยท. 03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบโล    
จิสติกส์และการค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของ
ภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
(แผนงานเคหะ
และชุมชน) 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.การพัฒนา
ด้านอาคาร/ส่ิง

ปลูกสร้าง 
3.การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ 

 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักนกักีฬา 
-โครงการวาง
และปรับปรุงผัง
เมืองรวม 
-โครงการอบรม
ให้ความรู้
เกี่ยวกบั พ.ร.บ. 
-โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 
-โครงการ
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด. 
-โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศพด 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 ปีละ 2 โครงการ พัฒนาด้าน
อาคาร/ส่ิงปลูก
สร้าง 

-โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. 
-โครงการ
ปรับปรุงเสาธง 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบโล    
จิสติกส์และการค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของ
ภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
(แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา) 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.การพัฒนา
ด้านอาคาร/ส่ิง

ปลูกสร้าง 
3.การพัฒนา

ด้าน
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการถม
คลอง 
-โครงการ
ก่อสร้างฝาย 
คสล. 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

42 53 43 30 ปีละ 42 โครงการ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกบั
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. 
-โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก 
-โครงการ
ก่อสร้างไหล่
ทางเดิน 
-โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ 
-โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก 
-โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน 
-โครงการวาง
ท่อระบายน้า้ 
คสล. 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

 

แบบ ยท. 03 



61 
 

 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้า้ 
-โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า้ 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

7 7 7 7 ปีละ 7 โครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให้ดี
ขึ้น 
 

-โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายที่
จ้าเป็นแก่
ประชาชน 
-โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุม อบต.
ทับสวาย 
-โครงการ
ส้ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
อบต.ทับสวาย 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 

 

 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์        

      

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได ้
-โครงการออก
หน่วยบรกิาร
ภาษีนอก
สถานที่ 
-โครงการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส้าคัญ
และหลากหลาย 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
(แผนงาน
การศึกษา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

21 21 21 21 ปีละ 21 โครงการ คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดี
ขึ้น 

-โครงการ
อาหารกลางวัน
ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 
-โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) ส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทับ
สวาย 
-โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) ส้าหรับ
โรงเรียนชุมชน
บ้านทับสวาย 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -โครงการ
พัฒนาการ
เรียนรู้นอก
สถานที่ 
-โครงการจัดหา
วัสดุการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-โครงการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้ส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 
-โครงการศูนย์
สื่อระหว่าง
ผู้ปกครองและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทับ
สวาย 
-โครงการอบรม
ผู้ปกครองด้าน
การพัฒนา IQ-
EQ เด็กก่อนวัย
เรียน 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           - โครงการ
พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 
-โครงการ
ส่งเสริมมารยาท
ไทยส้าหรับเด็ก 
-โครงการจัดท้า
เอกสารเผยแพร่
ข่าวสารทางการ
ศึกษา 
-โครงการแหล่ง
เรียนรู้จาก
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
-โครงการ
ท้องถิ่นพัฒนา
สมอง 
-โครงการส่ือ
การเรียนรู้
ประชาคม
อาเซียน 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศพด.อบต.   
ทับสวาย 
-โครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ 
ศพด.อบต.ทับ
สวาย 
-โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3 วัย 
-โครงการจัดหา
น้้าดื่มน้้าสะอาด
ส้าหรับนักเรียน 
ศพด.อบต.    
ทับสวาย 
-โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงาน
สาธารณสุข) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      - โครงการช่วย
นักเรียน 
นักศึกษาให้มี
งานท้าในช่วง
ปิดภาคเรียน 

กองการศึกษา กองคลัง 

8 8 8 8 ปีละ 8 โครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให้ดี
ขึ้น 
 

-โครงการณรงค์
และปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
-โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกาย
และจิตใจของ
ประชาชนต้าบล
ทับสวาย หมู่ที ่
1-8 
-โครงการ
สนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน 
-โครงการเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่ม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ประจ้าหมู่บา้น 
(อสม.) 
-โครงการ
รณรงค์และ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส้านักปลัด 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงาน
สาธารณสุข) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ อบต.
ร่วมใจเพื่อ
เด็กไทยฟันดี 
-โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหา
โรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

13 13 13 13 ปีละ 13 โครงการ การสนับสนุน
อาชีพต่างๆ
ให้กับประชาชน
และกลุ่มอาชพี 

-โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้
พิการ 
-โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้ตก
เกณฑ์ จปฐ.
และผู้มีรายได้
น้อย 
-โครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิด
ไท้องค์ราชัน 

กองสวัสดิการ 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
ส่งเสริมชมรม
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการจัดหา
รถสามล้อ
ส้าหรับผู้พิการ 
-โครงการ
สนับสนุนเด็ก
ยากไร้และด้อย
โอกาส 
-โครงการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัย
เรียนและ
ปูองกันการติด
เช้ือ H.I.V 
-โครงการผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ 
-โครงการ
สงเคราะห์คน
พิการ (กลุ่ม
ผู้ปุวยติดเตียง)
และ
ผู้ดอ้ยโอกาส
ทางสังคม 
 

กองสวัสดิการ 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 

กองสวัสดิการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานสังคม
สงเคราะห์) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
บริการ
ประชาชนรักษา
โรคตาต้อ
กระจก 
-โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนต้าบล
ทับสวาย 
-โครงการ
บริการ
ประชาชนรักษา
โรคตาต้อเนื้อ 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 5 ปีละ  5 โครงการ  -โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตร ี
-โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนต้าบล
ทับสวาย 
-โครงการจัดตั้ง
ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต
ชุมชน 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน
ในชุมชน 
 

กองสวัสดิการ 
 

กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 5 5 5  ปีละ 4 โครงการ เพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

-โครงการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ ์
-โครงการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น หมู่ที่ 2 
-โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 
-โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ้า
หมู่บ้าน 
-โครงการกีฬา
เด็กประจ้าป ี

ส้านักปลัด 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่นคง
ของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
(แผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั   
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 5 ปีละ 5 โครงการ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

-โครงการจัดตั้ง
ปูาย
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมูบ่้าน 
-โครงการ
ปกปูองสถาบัน 
-โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดท้า
แผนพัฒนาและ
เวทีประชาคม 
-โครงการ
จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
-โครงการ
ส่งเสริมความรู้ 
เพื่อส่งเสริม
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่นคง
ของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
(แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน) 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั   
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

9 9 9 9 ปีละ 9 โครงการ เพื่อลดปัญหา
การเกิด
อุบัติเหตุ 

-โครงการ
ฝึกอบรม      
อปพร. 
-โครงการ
บริการแพทย์
ฉุกเฉินประจา้
ต้าบลทับสวาย 
-โครงการ
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
-โครงการจัดหา
อุปกรณ์ปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
-โครงการต้ังจุด
ตรวจและปูอม
ยามในหมู่บา้น 
-โครงการ
รณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย 
-โครงการจัดท้า
ปูายจราจร 
 

ส้านักปลัด 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลด 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -โครงการ
รณรงค์และ
ปูองกันปัญหา
อุบัติเหตุ 
-โครงการจัดท้า
ระบบยับยั้ง
การจราจร
บริเวณถนน
จุดตัดทางรถไฟ 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่นคง
ของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
(แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงาน
ขององค์กร 

 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2  เพื่อให้
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

-โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ให้เด็กและ
เยาวชน 
-โครงการบ้าบัด
ทุกข์ บา้รุงสุข 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน        
พาณิชยกรรม
และท่องเที่ยว 
(แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการ
ลงทุน เพิ่ม
มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เน้นให้เกิดการ
พึ่งพาตนเอง
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 4 4 4 ปีละ 4 โครงการ ส่งเสริมการ
ด้าเนินชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ
ต้าบลทับสวาย 
-โครงการจัดหา
และส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงสัตว์
ต้าบลทับสวาย 
-โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้าบล
ทับสวาย 
-โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน 

กองสวัสดิการ 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 
 

กองสวัสดิการ 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน        
พาณิชยกรรม
และท่องเที่ยว 
(แผนงาน
การเกษตร) 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการ
ลงทุน เพิ่ม
มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เน้นให้เกิดการ
พึ่งพาตนเอง
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/
กิจกรรม 

11 13 6 6 ปีละ 11 โครงการ ส่งเสริมการ
ด้าเนินชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 
-โครงการจัดซ้ือ
วัสดุการเกษตร 
-โครงการ
พัฒนาแหล่งน้้า
ขนาดเล็กในไร่
นา 
 

สวัสดิการ 
 
 

ส้านักปลัด 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -โครงการขุดลอก
ล้าห้วย 
-โครงการขุดลอก
คลองใต้สระ
ประมงบ้านทับ
สวาย 
-โครงการขุดลอก
สระน ้า 
บ่อใน 
-โครงการขุดลอก
สระน้้า (สระ
หลวง) 
-โครงการขุดลอก
สระแดง 
-โครงการขุดลอก
สระน้้า
สาธารณประโยชน์
หมู่บ้านบ้านสระ
ทอง 
-โครงการขุดลอก
สระน้้ากิน ถึงฝาย
ใต้ 
-โครงการขุดลอก
สระน้้ากิน ถึงฝาย
ใต้ 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

           -โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ส่งน้้า 
-โครงการวาง
ท่อส่งน้้าจาก
ล้าห้วยแถลง
ถึงอ่างเก็บน้้า
โคกหนองแดง 
-โครงการ
หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมเชิง
เกษตร 
-โครงการขุด
ลอกล้าหว้ยคา
ลิ้น 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(แผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้้า ปุา 

ขยะ มลภาวะ  
การควบคุม

มลพิษจากขยะ 
น้้าเสีย ฝุุน

ละออง 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 5 ปีละ  5 โครงการ ส่งเสริมการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
สภาพแวดล้อม 

-โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
ต้าบลทับสวาย 
-โครงการ
จัดท้าปูายชื่อ
หมู่บ้านและ
ปูายชื่อ
ครัวเรือน 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

    
 

       -โครงการ
ปรับปรุง      
ภูมิทัศน์
ส้านักงาน 
อบต.ทับสวาย 
-โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่ง
เรียนรู ้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 
-โครงการ
หมู่บ้านสะอาด
สวยงาม (ทับ
สวายเมือง
สะอาด หนา้
บ้านน่ามอง) 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(แผนงานรักษา
ความสงบภายใน) 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้้า ปุา 

ขยะ มลภาวะ  
การควบคุม

มลพิษจากขยะ 
น้้าเสีย ฝุุน

ละออง 
 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 ปีละ  1 โครงการ การควบคุม
มลพิษ 

-โครงการ
ควบคุมไฟปุา
และหมอกควัน
ในเขตต้าบล
ทับสวาย 
 

ส้านักปลัด กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(แผนงาน
สาธารณสุข) 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้้า ปุา 

ขยะ มลภาวะ  
การควบคุม

มลพิษจากขยะ 
น้้าเสีย ฝุุน

ละออง 
 

 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 ปีละ 2 โครงการ การควบคุม
มลพิษ 

-โครงการ
แก้ไขปัญหา
มลภาวะด้าน 
กลิ่น ควันและ
เสียงภายใน
หมู่บ้าน 
-ค่าใช้จ่ายการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้้า
อุปโภค 
บริโภค อบต.
ทับสวาย 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้้า ปุา 

ขยะ มลภาวะ  
การควบคุม

มลพิษจากขยะ 
น้้าเสีย ฝุุน

ละออง 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

     การควบคุม
มลพิษจาก
ขยะ 

-โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะภายใน
ชุมชนทับ
สวาย 
-โครงการ
คลองสวยน้้า
ใส 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อสูก่าร
เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(แผนงาน
การเกษตร) 

เพื่อบูรณาการ
บริหารจัดการ
ดิน  น้้า ปุา 

ขยะ มลภาวะ  
การควบคุม

มลพิษจากขยะ 
น้้าเสีย        

ฝุุนละออง 
 

 

กิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 2 2 2 ปีละ 1 โครงการ สร้างจิตส้านึกให้
ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ 
-โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า้และ
ปุา 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
(แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

ส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี 
รักษาอัตต
ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของระดับ 
ความส้าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

17 17 17 17 ปีละ 17 
โครงการ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

-โครงการส่งเสริม
และอนุรักษก์ลุ่ม
ดนตรีพื้นบ้าน 
-โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ปราชญ์ชาวบ้าน 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
(แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

ส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี 
รักษาอัตต
ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์งาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประจ้าหมู่บา้น        
(บุญเบิกบ้าน) 
-โครงการจัดงาน
ประเพณีกุ้มข้าว
ใหญ่ 
-โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์/วัน
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
-โครงการจัดงาน
บวงสรวงย่าโม 
-โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
(แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

ส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี 
รักษาอัตตล
ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
ประเพณี
เข้าพรรษา 
-โครงการจัด
งานรัฐพิธี 
-โครงการ
บัณฑิตน้อย 
-โครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 
-โครงการวัน
แม่แห่งชาต ิ
-โครงการวัน
พ่อแห่งชาติ  
-โครงการจัด
งานเจริญ         
พระพุทธมนต ์
-โครงการเข้า
ค่ายปฏิบัติ
ธรรม 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
(แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

ส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี 
รักษาอัตต
ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการเทศน์
มหาชาติต้าบล
ทับสวาย เพื่อ
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 

กองการศึกษา กองคลัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 6 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้าน
นโยบายที่ส้าคัญ
ของรัฐบาล
(แผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

4 4 4 4 ปีละ 4 โครงการ ส่งเสริมหลัก
ธรรมาบิภาล 

-โครงการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 
-โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ด้าเนินงานของ 
อบต.ทับสวาย 
-โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การช้าระภาษ ี

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 6 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้าน
นโยบายที่ส้าคัญ
ของรัฐบาล
(แผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
ปูองกันการ
ทุจริต โดยใช้
กลไกทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา กองคลัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 6 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้าน
นโยบายที่ส้าคัญ
ของรัฐบาล
(แผนงาน
สาธารณสุข) 

เพื่อปูองกัน
และแก้ไข 
ปัญหายาเสพ
ติด 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

6 6 6 6 ปีละ 6 โครงการ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

-โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
-โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
-โครงการ
สนับสนุน
จัดตั้ง/ฟื้นฟู 
และด้าเนินงาน
ของผู้
ประสานงาน
พลังแผ่นดิน 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ยท. 03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 6 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้าน
นโยบายที่ส้าคัญ
ของรัฐบาล
(แผนงาน
สาธารณสุข) 

เพื่อปูองกัน
และแก้ไข 
ปัญหายาเสพ
ติด 

ร้อยละของ
ระดับ 
ความส้าเร็จ
ของ โครงการ/
กิจกรรม 

      -โครงการ
พิสูจน์ทราบ
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
อบต.ทับสวาย 
-โครงการ
ประชารัฐ    
ร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านชุมชน
มั่นคงปลอดภัย
ยาเสพติดอยา่ง
ยั่งยืน 
-โครงการ
ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา     
ดูงาน อบต.  
ทับสวาย 
-โครงการ
ฝึกอบรม
บุคลากร อบต.
ทับสวาย 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 
 
 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
กองคลัง 

 

 

แบบ ยท. 03 
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 ส่วนที่ 4  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง 
 

ทุกหน่วยงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ส านักปลัด 
 

ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

แผนงาน     
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงาน      
งบกลาง 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน 
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หลัก 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน

บริหารทั่วไป 
ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

ด้านดารเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านนโยบายที่
ส าคัญของรัฐบาล 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 
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ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

แผนงาน
สาธารณสุข 
 
 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4  หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
                  



89 แบบ ผ. 07

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)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 36 3,743,000 36 6,030,000 32 5,364,000 20 3,064,000 124 18,201,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46 9,011,000 57 10,449,500 46 8,605,000 34 6,930,000 183 34,995,500
1.3 แผนงานการศึกษา 2 200,000 2 200,000  -  -  -  - 4 400,000

รวม 84 12,954,000 95 16,479,500 78 13,969,000 54 9,994,000 311 53,396,500
2) ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 135,000 8 105,000 8 105,000 8 105,000 33 450,000
2.2 แผนงานการศึกษา 23 1,820,000 22 1,810,000 22 1,810,000 22 1,810,000 89 7,250,000
2.3 แผนงานสาธารณสุข 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 32 840,000
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13 350,000 13 350,000 13 350,000 13 350,000 52 1,400,000
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 20 520,000
2.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 145,000 6 165,000 6 165,000 6 165,000 23 640,000
2.7 แผนงานงบกลาง 6        5,061,500 6        5,061,500 6        5,061,500 6        5,061,500 24 20,246,000

รวม 69 7,851,500 68 7,831,500 68 7,831,500 68 7,831,500 273 31,346,000
3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 20 880,000

แบบ ผ. 07

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564



90จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 570,000 8 420,000 9 470,000 8 420,000 34 1,880,000

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000

รวม 16 850,000 15 700,000 16 750,000 15 700,000 62 3,000,000

4)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน           
การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทอ่งเที่ยว

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 170,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 16 680,000

4.2 แผนงานการเกษตร 11 1,850,000 13 5,052,000 6 750,000 6 850,000 36 8,502,000

รวม 15 2,020,000 17 5,222,000 10 920,000 10 1,020,000 52 9,182,000

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 360,000 5 360,000 5 360,000 5 360,000 20 1,440,000
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000
5.3 แผนงานสาธารณสุข 2 65,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 125,000
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000
5.5 แผนงานการเกษตร 2 100,000 2 100,000 1 50,000 1 50,000 6 300,000

รวม 12 605,000 11 560,000 10 510,000 10 510,000 43 2,185,000

แบบ ผ. 07

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)

6) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณี
 และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

6.1 แผนงานการศึกษา 1  - 1  - 1  - 1  - 4  -

ป ี2564 รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

ยุทธศาสตร์



916.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 18 650,000 18 650,000 18 650,000 18 650,000 72 2,600,000
รวม 19 650,000 19 650,000 19 650,000 19 650,000 79 2,600,000

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาด้านนโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 90,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 20 360,000
7.2  แผนงานสาธารณสุข 6 460,000 6 460,000 6 460,000 6 460,000 24 1,840,000
7.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000

รวม 12 560,000 12 560,000 12 560,000 12 560,000 48 2,240,000
รวมทั้งสิ้น 227 25,690,500 237 32,203,000 213 25,190,500 188 21,265,500 865 104,349,500



- 92 - แบบ ผ.01

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะภายในหมู่บา้น  
 หมู่  1-8

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
และที่สัญจรไปมาได้รับ
ความปลอดภยัในการ
เดินทาง  มีแสงสวา่งอย่าง
เพยีงพอ  และลดปญัหา
อาชญากรรมในพื้นที่

ประสานงานการไฟฟา้ฯ , จัดซ้ือวสัดุ
ไฟฟา้  เพื่อซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ
ภายในหมู่บา้นที่ชํารุด (ตามความ
เส่ือมของอุปกรณ์)

      100,000       100,000       100,000       100,000 200 คน ประชาชนในพื้นที่
และที่ สัญจรไปมา
ได้รับความปลอดภยั 
ในการเดินทาง      
มีแสงสวา่งอย่าง
เพยีงพอ  และลด
ปญัหาอาชญากรรม
ในพื้นที่

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ หมู่ที่ 1   (ฝ่ังวดั
โคกโภคา)

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งภายใน
หมู่บา้นและสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้  หมู่ 1   -       500,000   -   - 100 คน ปราชาชนในพื้นที่
และที่ สัญจรไปมา
ได้รับ ความปลอดภยั

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

3 โครงการก่อสร้างประปา
น้ําดิบหมู่บา้น หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคที่
เพยีงพอ

ประปาน้ําดิบหมู่บา้น หมู่ที่ 1       
ความยาวประมาณ 1,442 ม.

      250,000       250,000   -   - 200 คน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคที่สะอาด
เพยีงพอ

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังระบบ
พลังงานโซล่าเซลล์
(พลังงานทางเลือก)  หมู่ 2

เพื่อเปน็พลังงานทางเลือก
 ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ติดต้ังระบบพลังงานโซล่าเซลล์ 
ชุมชนบา้นทบัสวายพฒันา  หมู่ 2

  -   -       300,000       300,000 200 คน ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟา้ 
ในครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังสปอร์ตไลต์
พร้อมขาต้ัง บริเวณลาน
กีฬาหมู่บา้น  หมู่ 5

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งภายใน
หมู่บา้นและสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

ติดต้ังสปอร์ตไลต์  จํานวน 4 จุด  
พร้อมขาต้ัง  บริเวณลานกีฬาหมู่บา้น

  -        50,000        50,000   -  100 คน ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจร

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใ้ช้สําหรับอุปโภค
และบริโภคและเพยีงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

ปรับปรุงระบบประปาบาดาลใน
หมู่บา้น

              -                 -         300,000               -   200 คน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

7 โครงการติดต้ังระบบ
ประปาคลอรีน หมู่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใ้ช้สําหรับอุปโภค
และบริโภคและเพยีงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

ติดต้ังระบบประปาคลอรีน     หมู่ 5               -                 -         500,000               -   100  คน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

8 โครงการเจาะบอ่บาดาล 
เพื่อทําประปาหมู่บา้น  หมู่
 5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใ้ช้สําหรับอุปโภค
และบริโภคและเพยีงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

เจาะบอ่บาดาล  หมู่ 5  กวา้ง 15 ม. 
ยาว 20  ม. (ด้านหลังลานกีฬา)

               -         100,000               -                 -   100 คน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังระบบ
ประปาคลอรีน หมู่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใ้ช้สําหรับอุปโภค
และบริโภคและเพยีงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

ติดต้ังระบบประปาคลอรีน  หมู่ 6       250,000       250,000               -                 -   200 คน ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บา้น หมู่ที่ 2

เพื่อเปน็สัญลักษณ์ทางเข้า
หมู่บา้นประชาชนที่สัญจร
ไปมาสามารถดูปา้ย
หมู่บา้นเพื่อบอกเส้นทาง

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บา้น  
จํานวน 1 ซุ้มประตู

       67,000   -   -    - 200 คน ประชาชนที่สัญจรไป
มาได้ดูปา้ยเพื่อ
เดินทางไปยัง
จุดหมายที่ต้องการได้
ง่าย

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

11 โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ํา
ล้นบริเวณฝายใต้ หมู่ที่ 2

เพื่อใหม้ีการะบายน้ําจาก
ฝายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
บริเวณใกล้เคียง

ก่อสร้างฝายน้ําล้น   -       150,000       150,000   - 200 คน เกษตรกรบริเวณ
รอบๆฝายใต้ มีน้ํา
เพื่อการเกษตร

กองช่าง

12 โครงการขยายลานกีฬา 
คสล.บา้นสะพานสาม    
หมู่ที่ 3

เพื่อใหค้นในชุมชนมี
สถานที่ออกกลังกาย
รวมทั้งกิจกรรมได้อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก       100,000       100,000   -   - 100 คน มีสถานที่เพื่อใหค้น
ในชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
และก่อสร้างหอ้งครัว
บริเวณศาลาใหม่ หมู่ที่ 3

เพื่อเก็บน้ําไวใ้ช้ในชุมชนให้
เพยีงพอกับความต้องการ

ก่อสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
และก่อสร้างหอ้งครัวบริเวณศาลาใหม่
 หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 10 ม.
 สูง 1.5 ม.

  -       200,000   -   - 100 คน มีถังไวสํ้าหรับเก็บน้ํา
อุปโภคและบริโภค 
ในชุมชนและมี
หอ้งครัวในการทํา
กิจกรรม

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ํา 
บริเวณศาลาหลังใหม่    
หมู่ที่ 3

เพื่อใหม้ีหอ้งน้ําสําหรับ
บริการประชาชนในช่วงที่
ทํากิจกรรมของชุมชน

ก่อสร้างหอ้งน้ํา บริเวณศาลาหลังใหม่
 จํานวน 1 หลัง

  -   -       100,000   - 80 คน มีหอ้งน้ําสําหรับ
บริการประชาชน
ในช่วงที่ทํากิจกรรม
ของชุมชน

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

15 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์บริเวณ
สนามกีฬา หมู่ที่ 4

เพื่อใหม้ีสถานที่ทํา
กิจกรรมของชุมชนอย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างโมเอนกประสงค์           
ขนาดกวา้ง 14.5 ม. ยาว 21 ม.

  -       200,000       200,000   - 100 คน ประชาชนมีสถานที่
ทํากิจกรรมของ
ชุมชนอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า หมู่บา้น หมู่ที่ 4

เพื่อเปน็สัญลักษณ์ทางเข้า
หมู่บา้น  ประชาชนที่
สัญจรไปมาสามารถดูปา้ย
หมู่บา้นเพื่อบอกเส้นทาง

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บา้น  
จํานวน 2 ซุ้มประตู

  -   -       134,000               -   100 คน ประชาชนที่สัญจรไป
มาได้ดูปา้ยเพื่อ
เดินทางไปยัง
จุดหมายที่ต้องการได้
ง่าย

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําประปาน้ําดิบ บา้นบุ
ตะเภา หมู่ที่ 6

เพื่อมีถังเก็บน้ําสําหรับทํา
ระบบประปาน้ําดิบของ
หมู่บา้น ไวใ้ช้ประโยชน์ใน
ชุมชน

ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปาน้ําดิบหมู่บา้น   -       300,000       200,000   - 200 คน มีถังเก็บน้ําสําหรับ
ทําระบบประปาน้ํา
ดิบเพื่อใช้ประโยชน์
ในชุมชน

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ศพด.อบต.ทบัสวาย     
(หลังเก่า)

เพื่อพฒันา ศพด. ใหไ้ด้
มาตรฐานมีสภาพมั่นคง
และปลอดภยั

ปรับปรุงอาคาร ศพด.หลังเก่า       100,000       100,000   -   - 100 คน อาคาร ศพด.น่าอยู่ 
น่าเรียน มีศักยภาพ
มากขึ้น

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

19 โครงการก่อสร้างโดม
บริเวณสนามเด็กเล่น ศพด.

เพื่อสนองมาตรฐานของ 
ศพด.ใหเ้ด็กได้เล่น       
ออกกําลังกายได้อย่าง
ปลอดภยั

ก่อสร้างโดมบริเวณสนามเด็กเล่น       100,000       200,000   -   - 100 คน เด็กได้เล่นออกกําลัง
กายได้ตลอดไม่วา่จะ
เปน็ฝนหรือแดด

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงเสาธง
และบริเวณเคารพธงชาติ

เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภยัเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงเสาธงและบรเวณเคารพธง
ชาติ

      100,000   -   -   - จํานวน ประชาชนที่สัญจรไป
มาได้ดูปา้ยเพื่อ
เดินทางไปยัง
จุดหมายที่ต้องการได้
ง่าย

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
 คสล. เอนกประสงค์    
(ต่อจากเดิม) หมู่ที6่

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้เปน็
สถานที่ออกกําลังกาย ใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล.
บา้นบตุะเภา กวา้ง 30 ม. ยาว 40 ม.

  -       200,000       200,000   - 100 คน ประชาชนมีพื้นที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู่บา้น

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์บริเวณ     
วดัสระทอง หมู่ที่ 7

เพื่อใหม้ีสถานที่ทํา
กิจกรรมของชุมชนอย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 
ขนาดกวา้ง 14.5 ม. ยาว 21 ม.

 -       200,000       200,000  - 100 คน ประชาชนมีสถานที่
ทํากิจกรรมของ
ชุมชนอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
 คสล.(บริเวณที่สาธารณะ
โรงปุ๋ย) หมู่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
สถานที่ออกกําลังกาย     
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล.
บา้นสระทอง หมู่ที่ 7          กวา้ง 
30 ม. ยาว 40 ม.

  -   -       200,000       200,000  100 คน ประชาชนมีพื้นที่
ออกกําลังกาย
ประจําหมู่บา้น

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างอาคาร
พกันักกีฬา  หมู่ที่ 7

เพื่อมีสถานที่พกัของ
นักกีฬาในการออกกําลัง
กายในหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารพกัสําหรับนักกีฬา   -   -   -       300,000 100 คน นักกีฬามีสถานที่พกั
ก่อนและหลังการ
ออกกําลังกาย

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

25 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บา้น     หมู่ที่ 7

เพื่อเปน็สัญลักษณ์ทางเข้า
หมู่บา้น ประชาชนที่สัญจร
ไปมาสามารถดูปา้ย
หมู่บา้นเพื่อบอกเส้นทาง

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บา้น 
จํานวน 2 ซุ้มประตู

  -   -   -       134,000 200 คน ประชาชนที่สัญจรไป
มาได้ดูปา้ยเพื่อ
เดินทางไปยัง

จุดหมายที่ต้องการได้
ง่าย

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างฐานรอง
ถังน้ําและวางระบบน้ํา

เพื่อใหม้ีฐานรองถังน้ํา ก่อสร้างฐานรองถังน้ําและวางระบบน้ํา        46,000   -   -   - 1 แหง่ มีฐานรองถังน้ํา กองช่าง

27 โครงการวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวมการวางผัง
ชุมชน

เพื่อใหม้ีการวางผังตาม
มาตรฐานของการผังเมือง

จัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวม หมู่ที่
 1-8

       10,000        10,000        10,000        10,000 8 หมู่บา้น มีการวางผังเมืองที่
ถูกต้องและเหมาสม

กับพื้นที่

กองช่าง

28 โครงการถมคลอง หมู่ที่ 8 
ระหวา่งบา้นนางต๋ิม กับ
บา้นวา่ที่ร้อยตรีสมศักด์ิ 
มะลิงาม

เพื่อถมคลองเดิมที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์เพื่อใหม้ีพื้นที่ใช้
สอยในชุมชนแทน

นําดินมาถมบริเวณคลอง ขนาดกวา้ง
 7 ม. ยาว 106 ม.

      100,000   -   -   - 100 คน ประชาชนมีพื้นที่ใช้
สอยในการทํา

กิจกรรมของชุมชน
มากขึ้น

กองช่าง

29 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร

อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน หมู่ที่ 
1-8

       20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชน  
จํานวน 200 

คน

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร

กองช่าง



- 99 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

30 โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4

เพื่อเปน็สถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งมี
สถานที่ทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชนใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มและมีความสามัคคี

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลทบั
สวาย หมู่ที่ 4

      100,000   -   -   -  200 คน มีสถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชน
ได้ศึกษาหาความรู้

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5

เพื่อเปน็สถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งมี
สถานที่ทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชนใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มและมีความสามัคคี

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลทบั
สวาย หมู่ที่ 5

   -       200,000       200,000   -  200 คน มีสถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชน
ได้ศึกษาหาความรู้

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 6

เพื่อเปน็สถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งมี
สถานที่ทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชนใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มและมีความสามัคคี

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลทบั
สวาย หมู่ที่ 6

  -        200,000       200,000   -  200 คน มีสถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชน
ได้ศึกษาหาความรู้

กองช่าง



- 100 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

33 โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1

เพื่อเปน็สถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งมี
สถานที่ทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชนใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มและมีความสามัคคี

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลทบั
สวาย หมู่ที่ 1

  -       200,000   -   -  200 คน มีสถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชน
ได้ศึกษาหาความรู้

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนตําบลทบัสวาย

เพื่อเปน็สถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งมี
สถานที่ทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชนใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มและมีความสามัคคี

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตําบลทบั
สวาย

      300,000       300,000   -   - ร้อยละ 100 
ของโครงการ

มีสถานที่รวบรวม
ความรู้ใหป้ระชาชน
ได้ศึกษาหาความรู้

กองช่าง

35 โครงการวางทอ่ส่งน้ําเชื่อม
ระหวา่งหมู่บา้น หมู่ที่ 1-8

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
น้ําประปาอย่างทั่วถึงทั้ง
ตําบล ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภคและน้ํา
เพื่อการเกษตร

วางระบบทอ่น้ําประปาเชื่อมโยง
ระหวา่งหมู่บา้น  โดยเร่ิมจากหมู่ที่ 2 
ไปหมู่ที่ 7

      300,000       300,000       300,000       300,000  500 คน ประชาชนได้ใช้
น้ําประปาครอบคลุม
ทกุหมู่บา้นได้รับ
ความสะดวก มีน้ําไว้
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร

กองช่าง



- 101 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

36 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.พร้อมประตูเปดิปดิ
หว้ยตะโก หมู่ที่ 8

เพื่อเก็บกักน้ําไวใ้นคลอง/
ลําหว้ยเพื่อใหม้ีน้ําไวใ้ช้
อย่างเพยีงพอสําหรับการ
อุปโภคและบริโภคและ
เพื่อมีน้ําใช้ในการทํา
เกษตรกรรม

ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมประตูเปดิ
ปดิหว้ยตะโก กวา้ง 6ม. ยาว 34 ม.

  -       100,000   -   -  70 คน สามารถเก็บกักน้ําไว้
ในคลอง/ลําหว้ย
และประชาชนมีน้ําไว้
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

   1,943,000    4,230,000    3,364,000    1,364,000รวม 36 โครงการ



- 102 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
(บาท)

    2564  
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 (เส้นข้างวดัโคกโภคา 
ต่อจากเส้นเดิม) จากนา
นายบญุหนา ศิริขิต ไป
หนองหวา้ หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 5 ม. 
ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.

      500,000       500,000   -   - 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง   ลด
อุบติัเหตุทางถนน

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

               เป้าหมาย            
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



- 103 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
 จากบา้นนายพษิณุ ถึง
บา้นนางอุไร  พรมมา

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.

      500,000       500,000       500,000       500,000 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
 บริเวณรอบสระใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 3 ม. 
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.

      100,000   -   -   - 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง/ 
อบจ./

หน่วยงานอื่น

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
 จากบา้น  นางสมวงศ์ 
พจันา ถึงบา้นนายไสว   
ลุมไธสง

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั และลด
อุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 3 ม. 
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.

  -        72,000   -   - 50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่  1  รอบลําหว้ย
ตะโก

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาด กวา้ง 4
 ม. ยาว 905 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

      100,000       100,000       100,000       100,000 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

6 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุก หมู่ 1  รอบฝายใต้

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ปรับปรุงถนนหนิคลุก  ขนาด กวา้ง 3
 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      100,000   -       100,000   - 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ 1  ซอยบา้นนาย
จันท ีถึงหลุ่งไผ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาด กวา้ง 4
 ม. ยาว 285 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

  -        50,000        50,000   - 30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม.1 เส้นฟาร์มนาย
สมศักด์ิ ทบพกัตร์ ไปโคก
สังหาร

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร     
      ยาว 1,250 เมตร

      300,000       600,000       600,000       600,000 200 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลุ่งไผ่ ถึงสาม
แยกทางไปบา้นหนองหวา้
 ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร     
  ยาว 600 เมตร

      500,000       500,000       500,000       500,000 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง



- 105 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
 บา้นนายวฒิุชัย  โพธิป์าน
 ถึงบา้นนางดี เปเหล่าดา

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั และลด
อุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 1.5 
ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

      156,000   -   -   - 30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
 จากถนนทางหลวงชนบท
 ถึงฟาร์มนายธรรมรัตน์

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั และลด
อุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 4 ม. 
ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.

      500,000       300,000       200,000       200,000 70 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
 จากร้านพอกิน ถึงบา้น
นายจักรี   ศรีสวสัด์ิ      
(ต่อจากเส้นเดิม)

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั และลด
อุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.

      500,000       300,000       300,000   - 70 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน   
หนิคลุก หมู่ 2 จากสระน้ํา
หมู่บา้น ถึงนานายอ่อนตา

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาด กวา้ง 3
 ม. ยาว 367 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      100,000       100,000   -   - 70 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง



- 106 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
 รอบหมู่บา้น ฝ่ังบา้นนาย
ลบ  เชิดรัมย์

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั และลด
อุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

      300,000       200,000       200,000       200,000 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุก หมู่ 3  เส้นรอบ
หมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ปรับปรุงถนนหนิคลุก  ขนาด กวา้ง 5
 ม. ยาว 225 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.  
ปรับเกรดถนน พร้อมวางทอ่ คสล.

      100,000       100,000   -   - 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ 3  จากบา้นนาย
ประสิทธิ ์ ถึงโรงสีชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาด กวา้ง 3
 ม. ยาว 141 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

       30,000   -   -   - 50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น หมู่ 4  
และจากหน้าโรงสีข้าว ถึง
ร้านหว้ยแถลงอนันตภณัฑ์

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกวา้ง  - ม.
 ยาว   -  ม.  หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

      200,000       200,000       200,000       200,000 1,000 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง



- 107 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

18 โครงการก่อสร้างไหล่
ทางเดิน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4  จากร้านข้าว
ฟา่ง ถึงร้านหว้ยแถลง
อนันตภณัฑ์ (ฝ่ังโรงสี)

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

ปลอดภยั และลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขยายถนนเดิม   ขนาด กวา้ง 1.25 ม.

 ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      100,000       100,000   -   - 300 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ถนน คสล. หมู่ 4 
จากร้านข้าวฟา่ง ถึงร้าน
หว้ยแถลงอนันตภณัฑ์ (ฝ่ัง
ร้านข้าวฟา่ง) (ต่อจากเส้น
เดิม)

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก 

ปลอดภยั และลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขยายถนนเดิม   ขนาดกวา้ง 2.50 ม.
 ยาว 300 ม.   หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      100,000       100,000       100,000       100,000 300 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับรอบหมู่บา้น หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา มีความสะดวก  
ปลอดภยัและสะดวกใน

การขนส่งผลิตผล
การเกษตร

          ก่อสร้างถนนดินยกระดับ     
           ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 140 

ม.        หนาเฉล่ีย 1 ม.

  -       100,000   -   - 50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง



- 108 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
 เส้นหมู่ที่ 5  ไป หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.

      200,000       200,000   -   - 100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง ลดอุบติัเหตุ
ทางถนนและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
 จากบา้นนางใบ ถึงนา
นายนิคม ศรีคําแซง

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กวา้ง 3 ม. 
ยาว  375  ม. หนา 0.15 ม.

      200,000       200,000       200,000   - 50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง ลดอุบติัเหตุ
ทางถนนและขนส่ง

ผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัเวลา

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5  จากโรงสีชุมชนถึงนา
นางใบ (ต่อจากเส้นเดิม)

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และความสะดวก 

และ ปลอดภยั

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม. 
 ยาว 112 ม.  หนา 0.15 ม.

      100,000       100,000       100,000   -  50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง



- 109 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 5  จากสาม แยก
หมู่บา้นถึงสาม แยกไร่นาย
วเิชียร โยวราช

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมา และความสะดวก 

และ ปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม .
 ยาว 271 ม. หนา 0.15 ม.

  -       200,000       200,000       200,000  50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 5 จากส่ีแยกไป
ศาลาประชาคมหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกและ

ปลอดภยั

ก่อสร้างถนน  คสล.หนา 0.15 ม.   -       100,000       100,000   -   100 คน ประขาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน หนิ
คลุก หมู่ที่ 5  ไร่นายสมบติั
 หนูนี ถึงนานายอุ่น 
สุวรรณดี

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกและ

ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาดกวา้ง 4 
ม. ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

   -       100,000   -       100,000  50 คน ประขาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน  
หนิคลุก หมู่ที่ 5           
ไร่นางน้อม  พเิศษ ถึง ไร่
นายวชัรพงษ ์   จําปาวดี

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกและ

ปลอดภยั

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาดกวา้ง 3 
ม. ยาว 531 ม.   หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

  -   -       100,000       100,000    50 คน ประขาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุกรอบหมู่บา้น บา้น
หนองหวา้ หมู่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกและ

ปลอดภยั

ปรับปรุงถนนหนิคลุกรอบหมู่บา้น 
ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

      200,000   -       200,000   -   100 คน ประขาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง



- 110 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.5 สายฟาร์มนาย
อํานาจ ภทูาวนั    ถึงหลุ่ง
ไผ่ ม.1

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกและ

ปลอดภยั

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร       300,000       300,000       300,000       300,000 200 คน ประขาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 (ต่อจากเส้นเดิม) ถึงที่
พกัสงฆ์

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.

      200,000       200,000       200,000   -     200 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่
ที่ 6 รอบสระน้ําหมู่บา้น

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 
207 ม.หนา 0.15

  -   -   -       390,000     50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 6 จากนานาย
ประสิทธิ ์เรืองคง ถึงถนน 
226

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม. หนา 
0.15 ม.

  -       300,000       300,000       300,000      200 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 6 จากสามแยกสระ
น้ําหนองหวา้ (ต่อจากเส้น
เดิม) ถึงนานางสุนทร      
 มิโนทานัง

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 377 ม.         
 หนา 0.15 ม.

200,000       -  -  -   100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

34 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 6 จากถนน 
226 ถึงนานางเสาร์         
 ดุลย์ไธสง

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.5 ม. ยาว 482 ม.       
   หนาเฉล่ีย 1 ม.

  - 100,000      100,000        -      30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 6 จากถนน 
คสล. เดิม  ถึงบา้น      
นายคําสิงห ์   ธรรมนาม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 27 ม.            
 หนา 0.10 ม.

  -   -   -  10,000            30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 6 จากบา้นนาง
หนุเพยีร ถึงนานายบวัลา

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

หนาเฉล่ีย 1 ม. 100,000        -   -    -      30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับจากถนน คสล.
ถึงบา้นนายคําสิงห ์       
ธรรมนาม หมู่ที่ 6

เพื่อระบบการคมนาคม
ขนส่งใหม้ีความสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนหนิยกระดับ หมุ่ที่ 6 
ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 33 ม. หนา

เฉล่ีย 1 ม.

  -       100,000   -   -    30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 จากบา้นนายถวลัย์ ถึง
หนองเครือ

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม.
 ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

      300,000       300,000   -   -     30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 7 หน้าวดัสระทอง 
ถึงบา้นนายสําเริง โดดนาดี

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

  -       195,000   -    -        30 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 7 จากบา้น       
นายนิรุต  ถึงบา้นนางสาว
สุพณิ   มาลาศรี

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

  -   -       100,000   - ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 7 ทางออก
หมู่บา้น ถึง โรงเรียนบา้น
โนนสําราญ ต.พลับพลา

เพื่อการคมนาคมขนส่งให้
มีความสะดวกปลอดภยัใน

การสัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาดกวา้ง 6 
ม. ยาว 1200 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      200,000   -       200,000   -  200 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 7จากแยกนา
นายถวลัย์ ถึงถนนหนิคลุก
เดิม (นานายหนูเต็ม)

เพื่อการคมนาคมขนส่งให้
มีความสะดวกปลอดภยัใน

การสัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุก หนาเฉล่ีย 0.10
 ม.

  -       100,000       100,000   - 50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 7 แยกอ่างเก็บ
น้ําถึงลําหว้ยแถลง

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุก หนาเฉล่ีย 0.10
 ม.

  -   -       100,000       100,000       50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

44 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก หมู่ที่ 7 แยกที่พกัสงฆ์
 ถึงไร่นายประสิทธิ ์เรืองคง

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 6 ม.
 ยาว 1,500 ม.  หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

  -       100,000   -    -     200 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 7 รอบที่สาธารณะ
โคกหนองแดง(แนวกันไฟ
ปา่)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง 6 ม. ยาว 800
 ม. หนาเฉล่ีย 1 ม.

      100,000   -   -       100,000  100 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

46 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 7   บา้น
นายสุบนิ  พลหาร ถึง
หนองเครือ

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ กวา้ง 5 ม. 
ยาว 200 ม.   หนา 0.7 ม.

  -       100,000   -   -  50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 7   จาก
สามแยกหนองแดงถึงนา
นายหอมไกล ใสสุด

เพื่อการคมนาคมขนส่งให้
มีความสะดวกปลอดภยัใน

การสัญจร

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  กวา้ง 3 ม.
 ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 0.60 ม.

  -   -       200,000       200,000 50 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

49 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1 จากบา้น
นายเอ็ด  ภบูาลชื่น  ถึง 
บา้นนางนริศรา  ร่วมสุข

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล.กวา้ง 0.6 ม. 
ยาว 200 ม.

      200,000       200,000   -   - 100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง



- 114 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

50 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1 จากบา้น
นางอรอุมา ลวกไธสง ถึง
ถนนทางหลวงแผ่นดิน     
 (วงเวยีน)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล. ยาวประมาณ
 250 ม.

      250,000       250,000   -   -   100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

51 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1 จากบา้น
นางบญุเริง วรรณทะมาศ 
ถึงบา้นนายบดุดา  สมรุส

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล. กวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 140 ม. ลึก 0.50 ม.

      175,000   -   -    -  200 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

52 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1จากบา้น
นายฌานปกรณ์ เอี่ยมรัมย์
 ถึงสามแยกบา้นผู้ใหญ่
สุรชัย

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล.  กวา้ง 0.4 ม.
 ยาวประมาณ 50 ม.

  -        62,500   -   - ร้อยละ 100 
ของโครงการ

มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

53 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1จากบา้น
นายจันท ี กุลธนิี ถึงนา
นายสุรชัย  พนัธรั์ตน์

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล. ยาวประมาณ
 250 ม.

  -   -       200,000       200,000 ร้อยละ 90 
ของโครงการ

มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

54 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1จากส่ีแยก
กลางบา้น ถึงบา้นนาง
ทองพนู จริยามา

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล. ยาวประมาณ
 300 ม.

  -   -   -       200,000 ร้อยละ 50 
ของโครงการ

มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง



- 115 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

55 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1 จากบา้น
นางประคอง  สัมนี ถึง
สามแยกนานายนิสัย  
แก่นจันทร์

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล.    -       200,000       200,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

56 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา
 คสล. หมู่ที่ 1 จากบา้น
นางสังวาลย์ ถึงสามแยก
บา้นนายสุบนิ

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ํา คสล.   -   -       100,000       100,000  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนายสมศักด์ิ ริมไธสง 
 ถึงบา้นนางนกแก้ว      
ปติตาละเพ

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา       100,000       100,000   -    -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนายเฉลิม   จริงเพง็ 
ถึงบา้นนายวษิณุ  ริมไธสง

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา       100,000       100,000   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนางวงเดือน  โลไธสง 
ถึงบา้นนางสังวาล  พึ่งพงิ

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา       100,000       100,000   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง



- 116 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

60 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2 จาก
บา้นนายเหรียญชัย       
ทศแก้ว ถึงถนนทางหลวง
ชนบท

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา       100,000       100,000   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2 จาก
บา้นนายวบิลูย์  ดุลยฺไธสง
 ถึงบา้นนางทองดี แก้วสีใส

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา   -       100,000   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนายเพช็ร  แขนอก  
ถึงสระน้ํา

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา  ยาวประมาณ 
 55 ม.

  -       100,000   -    -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
ทางหลวงชนบทถึงบา้น
นายหนู      แถวไธสง

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา  ยาวประมาณ 
 80 ม.

  -       100,000   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนางอัมราพร ถึงถนน 
ทช.

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา  ยาวประมาณ 
    40 ม.

  -   -       100,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง



- 117 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

65 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนายบญุช่วย  ถึงบา้น
นายประกอบ

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา ยาวประมาณ  
  26 ม.

  -   -        50,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2 จาก
บา้นนายบญุเพง็ ถึง ส่ี
แยกทางหลวงชนบท  (ทั้ง
 2 ฝ่ัง)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา   -   -       100,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนางวงเดือน  ถึงส่ีแยก
 ถนน ทช.

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา       100,000   -   -    -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จากส่ี
แยกบา้นนายบญุเพง็  ถึง
บา้นนางวงเดือน

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา  ยาวประมาณ 
 80 ม.

  -   -       100,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2  จาก
บา้นนายสงวน ยอด
สังวาลย์ ถึงบา้นนายพรม
มา ลมไธสง (รอบนอก)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา   -   -   -       100,000  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง



- 118 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

70 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2         
ทอ่ลอดข้างสระน้ํา
สาธารณะหมู่บา้น

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา   -   -   -       100,000  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ําหมู่ที่ 2 บา้น
นางทองพนู กองเงินนอก 
ถึงถนน ทช.กลางบา้น

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

 ก่สร้างวางทอ่ระบาย  ความยาว
ประมาณ 30 ม.

  -        20,000   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 3 
จากทา้ยหมู่บา้นถึงศาลา
กลางบา้น

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล.       
ยาวประมาณ 170 ม.

      200,000       200,000   -    -  100 คน มีระบบการระบาย
น้ําที่ดีทําใหน้้ําไม่
ทว่มขังที่อยู่อาศัย

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ํา หมู่ที่ 3  จาก
บา้นนางนาง    โพธิแ์สง 
ถึง สามแยกศาลา

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

         ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา      
     ยาวประมาณ  170 ม.

  -       200,000       200,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่

อยู่อาศัย

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ํา หมู่ที่ 3  จาก
บา้นนางประกอบ  ทาดี 
ถึงทา้ยหมู่บา้น

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

          ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา     
      ยาวประมาณ 300 ม.

  -   -       200,000       200,000  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่

อยู่อาศัย

กองช่าง



- 119 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

75 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 4 
จากร้านหว้ยแถลงอนันต
ภณัฑ์ (ฝ่ังร้านข้าวฟา่ง) 
ถึงบา้นเช่านายธรีะชัย

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา   กวา้ง 0.4 ม.
 ยาว 300 ม.

      200,000       200,000       200,000       200,000  500 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่

อยู่อาศัย

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 4 
จากร้านหว้ยแถลงอนันต
ภณัฑ์ (ฝ่ังโรงสี) ถึงบา้น
เช่านายธรีะชัย

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ํา   กวา้ง 0.4 ม.
 ยาว 300 ม.

      200,000       200,000       200,000       200,000  500 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่

อยู่อาศัย

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา ม.4 จากบา้น
นางเชื้อ  ชนะทะเล ถึง
ถนนทางหลวงชนบท (ต่อ
จากเส้นเดิม)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตรของ

ชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ําภายในหมู่บา้น       200,000       200,000   -    -  100 คน มีระบบการระบาย
น้ําที่ดีทําใหน้้ําไม่
ทว่มขังที่อยู่อาศัย

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ําหมู๋ที่ 5 จากถนน
 ทช. ไปศาลาประชาคม 
(บา้นนายเสาร์)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทางระบายน้ําภายในหมู่บา้น   -       200,000       200,000   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่

อยู่อาศัย

กองช่าง

79 โรงการก่อสร้างฝาเหล็ก
ทางระบายน้ํา จากศาลา
กลางบา้นถึงถนน 226 
หมู่ที่ 6

เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทาง
ถนน

ก่อสร้างฝาเหล็กทางระบายน้ําหมู่ที่ 6
 ฝาเหล็กขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว 

100 ม.

  -   -       200,000       200,000  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่

อยู่อาศัย

กองช่าง



- 120 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

80 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากบา้นนายสนั่น (ต่อจาก
เส้นเดิม) ถึงทา้ยหมู่บา้น

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

   ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล.     
    ยาว 150 ม.พร้อมวางทอ่ คสล.

      200,000       200,000   -   -  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากสามแยกหมู่บา้นถึง
บา้นนายบญุเลิศ  ศรีพลัง 
(ทั้งสองฝ่ัง)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

      ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล . 
        ยาว 400 ม.

  -       200,000       200,000       200,000  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากสามแยกหมู่บา้นถึง
บา้นนางทองใบ  ดุลย์ไธสง

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

      ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล . 
       ยาว 400 ม.

  -       200,000       200,000       200,000  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากศาลากลางหมู่บา้นถึง
บา้นนายอุบล

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

     ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล .  
      ยาว 150  ม.

  -   -       187,500       100,000  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง



- 121 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

84 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากบา้นนายสนั่น  ถึง
บา้นนาย      บญุมี  แถว
ไธสง

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

     ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล .  
     ยาวประมาณ 150  ม.

  -   -       187,500       100,000  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากสามแยกหมู่บา้นถึง
บา้นนายอุบล  ดุลย์ไธสง

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล .      
 ยาวประมาณ 155 ม.

      100,000       100,000       100,000       100,000  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างวางทอ่ 
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 7 
จากบา้นนางสังวาลย์ ถึง 
บา้นนายอุบล

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล .      
ยาวประมาณ 93 ม.

  -   -       100,000       100,000  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
 จากบา้นนางวรรณ ถึงสุด
เขตที่ดินนายธรีะชัย

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ

สัญจร

ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกวา้ง  4 ม.
   ยาว 180 ม.

      100,000       100,000       100,000       100,000 100  คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างทาง 
ระบายน้ํา บา้นทบัสวาย 
หมู่ที่ 1 จากบา้นนายสิทธิ
ชัย ลวกไธสง ถึงทาง
หมายเลข 226 (วงเวยีน)

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

งานทอ่ระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร

      100,000   -   -   -  100 คน มีระบบระบายน้ําที่ดี
ทําใหน้้ําไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่

การเกษตร

กองช่าง



- 122 - แบบ ผ.01

      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

89 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา บา้นทบัสวาย 
หมู่ที่ 1 จากบา้นนางอรอุ
มา ลวกไธสง ถึงที่ดินนาย
สุบรรณ รอดสุโข

เพื่อปอ้งกันน้ําทว่มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร

และที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

งานทอ่ระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร

      100,000   -   -   -  100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างลานตาก
พชืผลทางการเกษตร ม.3

เพื่อใหป้ระชาชนมีลาน
ตากพชืผลทางการเกาตร

ถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง  2.50
 ยาว 2.50 เมตร เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  350
  ตร.ม.ช่วงที่ 2 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว

 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม. 
ช่วงที่ 3 กวา้ง 5 เมตร ยาว 60 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม.

  -       500,000       300,000       300,000 100 คน ประชาชนมีลานตาก
พชืผลทางการเกษตร

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ทบัสวาย หมู่ที่ 1  จากนา
นายมา  วรจันทร์  ถึงนา
นายพมิพา

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร  
 ไปมาสะดวกรวดเร็ว 

ปลอดภยั และลดอุบตัเหตุ
ทางถนน

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  60.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมผิว

จราจรไม่น้อยกวา่ 180.00 ตารางเมตร

      100,000   -   -   - 100 คน น้ําไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

กองช่าง

   9,011,000   10,449,500    8,605,000    6,930,000รวม  91 โครงการ
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      2561 
    (บาท)

      2562 
    (บาท)

      2563 
    (บาท)

      2564 
     (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.3  แผนงานการศึกษา

       2561   
  (บาท)

       2562   
  (บาท)

       2563   
  (บาท)

    2564  
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ทบัสวาย

เพื่อพฒันาใหไ้ด้มาตรฐาน
และมีสภาพมั่นคงแข็งแรง

ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทบัสวาย

      100,000       100,000   -   - 1 หลัง อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภยั

สําหรับเด็ก

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ทบัสวาย

เพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืนและ
สวยงามและมีสถานที่ไว้
สําหรับผู้ปกครองรอรับเด็ก

ปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทบัสวาย

100,000            100,000  -  - 1 หลัง อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภยั

สําหรับเด็ก

กองการศึกษา

200,000      200,000       -  -รวม  2 โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานการเคหะและชุมน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนใน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200 คน ประชาชนที่เดินทาง กองช่าง การไฟฟา้

ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น พื้นที่มีไฟฟา้ใช้ หมู่ที่ 1-8 มีความปลอดภยั ส่วนภมูิภาค
 หมู่ที่ 1-8 อย่างทั่วถึง ในชีวติและ

ทรัพย์สิน
2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตไฟฟา้ 200,000     200,000     200,000     200,000     200 คน ประชาชน กองช่าง การไฟฟา้

ภายในหมู่บา้น ในพื้นที่มีไฟฟา้ใช้ ภายในหมู่บา้น มีความสะดวก ส่วนภมูิภาค
อย่างทั่วถึง  หมู่ที่ 1 ในการเดินทาง

และมีความ
ปลอดภยัใน

ชีวติ
และทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทัองถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่



198 แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังเสาไฟฟา้  - 100,000     100,000      - 100 คน ประชาชนได้รับ กองช่าง การไฟฟา้
มาตรฐานแทนเสาไม้เดิม ได้รับความปลอดภยั มาตรฐานแทน ความปลอดภยั ส่วนภมูิภาค
ภายในหมู่บา้น จากการใช้ไฟฟา้ เสาไม้เดิม ในการใช้ไฟฟา้

ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1

4 โครงการขยายประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตประปา  - 200,000     200,000      - 100 คน ประชาชนมีน้้า กองช่าง การประปา
หมู่ที่ 1 มีน้้าเพื่อการอุปโภค ภมูิภาคจากส่ีแยก เพื่อการอุปโภค ส่วนภมูิภาค

และบริโภคที่เพยีงพอ ทบัสวายถึงลาน และบริโภคที่
อ้อย เพยีงพอ

ยาวประมาณ สะอาด
 600 ม. ปลอดภยั

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อเพิ่มแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟา้ 200,000     200,000     200,000     200,000     200 คน ประชาชน กองช่าง การไฟฟา้
หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บา้นและ ภายในหมู่บา้น มีไฟฟา้ใช้ ส่วนภมูิภาค

สะดวกในการสัญจร หมู่ที่ 2 ครบทกุ
ของประชาชน ครัวเรือน

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อเพิ่มแส่งสวา่ง ขยายเขตไฟฟา้ 100,000     100,000     100,000     100,000     200 คน ประชาชน กองช่าง การไฟฟา้
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บา้นและ ภายในหมู่บา้น  มีไฟฟา้ใช้ ส่วนภมูิภาค

สะดวกในการสัญจร หมู่ที่ 3 ครบทกุ
ของประชาชน ครัวเรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



199 แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

7 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ขยายเขตประปา 200,000      -  -  - 30 คน ประชาชนมีน้้า กองช่าง การประปา
ภมูิภาค หมู่ที่ 4 สะอาดไวใ้ช้ส้าหรับ ภมูิภาค หมู่ที่ 4 สะอาดไวใ้ช้ ส่วนภมูิภาค

อุปโภคและบริโภค จากร้านรวมวสัดุ ส้าหรับอุปโภค
ความยาวประมาณ และบริโภค

485 ม.
8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตไฟฟา้ 100,000     100,000     100,000     100,000      200 คน ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟา้

หมู่ที่ 4 มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ภายในหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้ครบ ส่วนภมูิภาค
ทกุครัวเรือน

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อเพิ่มแส่งสวา่ง ขยายเขตไฟฟา้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100 คน ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟา้
หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บา้นและ หมู่ที่ 5 ไฟฟา้ใช้ครบ ส่วนภมูิภาค

สะดวกในการสัญจร ทกุครัวเรือน
ของประชาชน

10 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ขยายเขตประปา 200,000     200,000     200,000     200,000     200 คน ประชาชนมีน้้า กองช่าง การประปา
ภมูิภาค หมู่ที่ 5 สะอาดไวใ้ช้ส้าหรับ ภมูิภาคจากบา้น สะอาดไวใ้ช้ ส่วนภมูิภาค

อุปโภคและบริโภค ทบัสวายหมู่ที่ 1 ถึง ส้าหรับอุปโภค
หมู่ที่ 5 และบริโภค

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตไฟฟา้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100 คน เพื่อเพิ่มแสง กองช่าง การไฟฟา้

หมู่ที่ 6 ในพื้นที่มีไฟฟา้ใช้ ภายในหมู่บา้น สวา่งภายใน ส่วนภมูิภาค

อย่างทั่วถึง หมู่ที่ 6 หมู่บา้น และ

สะดวกในการ

สัญจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



200 แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

12 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ขยายเขตประปา 100,000     100,000     100,000     100,000     200 คน ประชาชนมีน้้า กองช่าง การประปา

หมู่บา้น หมู่ที่ 6 สะอาดไวใ้ช้ส้าหรับ หมู่บา้น หมู่ที่  6 เพื่อการ ส่วนภมูิภาค

อุปโภคและบริโภค ยาวประมาณ อุปโภค

170 ม. และบริโภค
ที่เพยีงพอ

13 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตประปา  -  - 200,000     200,000      200 คน ประชาชน กองช่าง การประปา

ภมูิภาค หมู่ที่ 6 จากถนน มีน้้าไวใ้ช้ส้าหรับการ ภมูิภาค หมู่ที่  6 มีน้้าไวใ้ช้ ส่วนภมูิภาค

226 ถึง สามแยกบา้น อุปโภคและบริโภค ส้าหรับการ

นายสงกา มิโนทานัง อย่างเพยีงพอ อุปโภคและ

บริโภค

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนใน ขยายเขตไฟฟา้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100 คน เพื่อเพิ่มแสง กองช่าง การไฟฟา้

แรงสูง หมู่ที่ 7 จากบา้น พื้นที่มีไฟฟา้ใช้อย่าง หมู่ที่ 7 สวา่งภายใน ส่วนภมูิภาค

นายหวน  หนิกระโทก ทั่วถึง ยาวประมาณ หมู่บา้น และ

ถึงส่ีแยกนานายถวลัย์ 1,500 ม. สะดวกในการ

สัญจร

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตไฟฟา้ 100,000     100,000     100,000     100,000     200 คน เพื่อเพิ่มแสง กองช่าง การไฟฟา้

หมู่ที่ 7 ในพื้นที่มีไฟฟา้ใช้อย่าง หมู่ที่ 7 สวา่งภายใน ส่วนภมูิภาค

ทั่วถึง หมู่บา้น และ

สะดวกในการ

สัญจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



201 แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

16 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ขยายเขตประปา 100,000     100,000     100,000     100,000     200 คน ประชาชนมีน้้า กองช่าง การประปา

ภมูิภาค หมู่ที่ 8 สะอาดไวใ้ช้ส้าหรับ ภมูิภาค หมู่ที่ 8 เพื่อการ ส่วนภมูิภาค

อุปโภคและบริโภค อุปโภค

และบริโภค

ที่เพยีงพอ
1,800,000   1,900,000   2,100,000   1,800,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม 16 โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการบริหารทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซ้ือหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ

เพื่อใหก้ารจัดซ้ือจัดจ้าง
ของ อปท.ด้าเนินการ

ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ

อุดหนุนงบประมาณแก่
 อปท.ในการจัดซ้ือ

ครุภณัฑ์เคร่ืองใช้ วสัดุ
อุปกรณ์ประจ้าศูนย์

20,000       20,000       20,000       20,000        1 แหง่ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือการจ้างของ 
อบต.ฯมีความพร้อม

ในการใหบ้ริการ

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ทบัสวาย

อปท.

20,000       20,000       20,000       20,000       รวม  1 โครงการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทัองถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหเ้ด็ก อุดหนุนงบประมาณ 700,000     700,000     700,000     700,000     นักเรียน เด็กนักเรียน กองการ โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบา้น รักเรียนได้รับ ส้าหรับ ร.ร.ชุมชน จ้านวน ได้รับประทาน ศึกษา ชุมชนบา้น

ทบัสวาย สารอาหาร บา้นทบัสวาย 200 คน อาหารกลางวนั ทบัสวาย

ครบ 5 หมู่ เพื่อจัดหาอาหาร อย่างเพยีงพอ

สะอาด และถูก กลางวนัส้าหรับ และถูกหลัก

หลักโภชนาการ นักเรียน โภชนาการ
2 โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ

โรงเรียนชุมชนบา้นทบั
สวาย

อุดหนุน ร.ร.ชุมชน
บา้นทบัสวาย  เพื่อจัด

โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี

30,000       30,000       30,000       30,000       นักเรียน 
ป.3-6 

จ้านวน  
92 คน

เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมในการเรียนรู้

ร่วม

กอง
การศึกษา

โรงเรียนชุมชน
บา้นทบัสวาย

730,000     730,000     730,000     730,000     รวม 2 โครงการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทัองถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน

โรงเรียนชุมชนบา้นทบัสวาย
ส่งเสริมใหน้ักเรียน เด็ก 
ในต้าบลทบัสวายได้ใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบา้นทบัสวาย

20,000       20,000       20,000       20,000       จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
200 คน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและหา่งไกลยา

เสพติด

กอง
การศึกษา

โรงเรียนชุมชน
บา้นทบัสวาย

20,000       20,000       20,000       20,000       รวม  1 โครงการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทัองถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ ที ่6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

 
            เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561   

  (บาท)
      2562   

  (บาท)
      2563   

  (บาท)
   2564  

(บาท)
1 โครงการหนึ่งต าบล

หนึ่งชลประทาน (ม.2 
ม.7 ม.8 เมืองพลับพลา)
 หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 (ม.2 
ม.7 ม.8 ต.พลับพลา) จ านวน 69
 ไร่

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ร้อยละ 20 ของ
โครงการ

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/ 
อบจ./

หน่วยงานอื่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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            เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561   

  (บาท)
      2562   

  (บาท)
      2563   

  (บาท)
   2564  

(บาท)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 จาก
โรงไฟฟา้ย่อยถึงวดัโนน
ส าราญ เชื่อมต่อต าบล
เมืองพลับพลา

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภยัสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 500 คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/ 
อบจ./หน่วย

 งานอื่น

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณ
ถนนสาย 226 ถึงทาง
รถไฟ (หนองโสน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภยัสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 6 เมตร ยาวประมาณ 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000   - 150 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/ 
อบจ./

หน่วยงานอื่น

4 โครงการซ่อมบ ารุง
ถนนลาดยางบริเวณ
หน้าโรงสีถึงบริเวณส่ี
แยกสายทางเล้ียวเข้า
เมืองหว้ยแถลง (สาย 
นม 2362) หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกปลอดภยั

ซ่อมบ ารุงถนนลาดยางผิวจราจร
กวา้ง 7.00 ม. ยาวประมาณ 
1,850 ม. ไหล่ทางกวา้ง 1.00 ม.

     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000 1,000 คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/ 
อบจ./หน่วย

 งานอื่น
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            เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561   

  (บาท)
      2562   

  (บาท)
      2563   

  (บาท)
   2564  

(บาท)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 จาก
ฟาร์มนายหนูเต็ม ถึงวดั
โนนส าราญ เชื่อมต่อ
ต าบลเมืองพลับพลา

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภยัสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 500 คน ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/ 
อบจ./

หน่วยงานอื่น

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ถนน 226 ถึง
สามแยกนา           
นายประสิทธิ ์เรืองคง 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร
ไปมามีความสะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
   5 ม. ยาว 2,000 ม.             

 หนา 0.15 ม.

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 200 คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/ 
อบจ./หน่วย

 งานอื่น

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 ทางออก
หมู่บา้น ถึง  ส่ีแยกนา
นายถวลัย์

เพื่อการคมนาคมขนส่ง
สะดวกปลอดภยัและสะดวก
ในกสนสัญจร

         คนน คสล . กวา้ง 4 ม.    
           ยาวประมาณ 1,000 ม.

      หนา 0.15 ม.

        500,000         500,000         500,000         500,000 100 คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/ 
อบจ./หน่วย
 งานอื่น
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            เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561   

  (บาท)
      2562   

  (บาท)
      2563   

  (บาท)
   2564  

(บาท)
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 จากถนน
 ทางหลวงชนบทถึง
สามแยกหมู่บา้น

เพื่อการคมนาคมขนส่ง
สะดวกปลอดภยัและสะดวก
ในกการสัยจร

ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7 
กวา้ง 6 ม. ยาวประมาณ 747 ม.
 หนา 0.15 ม.

        500,000         500,000   -      2,000,000 200 คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./

จังหวดัและ
หน่วยงานอื่น

9 โครงการก่อสร้างถนน
หนิคลุก หมู่ที่ 7 จาก
ถนน ถึงโรงเรียนโนน
ส าราญ

เพื่อการคมนาคมขนส่ง
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

ถนนหนิคลุก หมู่ที่ 7 กวา้ง 6 ม.
 ยาวประมาณ 3,500 ม. หนา 
0.10 ม.

        300,000         500,000         500,000         500,000 300 คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./

จังหวดัและ
หน่วยงานอื่น

10 โครงการก่อสร้างทาง
จักรยาน

เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้
รถจักรยานได้รับความ
ปลอดภยัและลดอุบติัเหตุ

ทางจักรยาน คสล. ต าบลทบั
สวาย กวา้ง 1.5 ม. ยาว 3,000 
ม. หนา 0.15 ม.

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 200  คน ประชาชนได้รับ
ความ สะดวก

ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./จังหวดั

    10,300,000     10,500,000     10,000,000     11,000,000รวม 10  โครงการ
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แบบ ผ. 06

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที ่7 ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

 6.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการใช้ชีวติ

ร่วมกันในสังคม

เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ทบั
สวาย

0 0 0 0    จ านวน    
  60 คน

เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและการ

ใช้ชีวติร่วมกันในสังคม

กองการศึกษา

0 0 0 0

แบบ ผ. 06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือ่สร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพืน้ที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  1  โครงการ
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แบบ ผ.  08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูล าโพงพร๎อมแอมป์ 7,990 ส านักปลัด

ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ แบบล๎อลาก
อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ ต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 11,000       11,000     ส านักปลัด
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ 2 บานพบั

อยํางเพยีงพอ จ านวน 2 ต๎ู

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช๎ส าหรับการจัดประชุม จัดซ้ือโต๏ะพบัอเนกประสงค์ 25,000 25,000       ส านักปลัด
ส านักงาน ประชาคม อบรม สัมมนาตํางๆ ขนาดกวา๎ง 75 ซม.ยาว 180 ซม.

หรือกิจกรรม โครงการอื่นๆ สูง 75 ซม.
ที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 10 ตัว

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎าแบบข๎ออํอน 11,000 ส านักปลัด
งานบา๎นงานครัว เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎

อยํางเพยีงพอ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ  ผ.  08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 48,000 ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ส าหรับงานส านักงาน
อยํางเพยีงพอ จ านวน 3 เคร่ือง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช๎ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 6,600 ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ ส านักงาน ชนิด LED ขาวด า

จ านวน 2 เคร่ือง
7 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือกล๎องโทรทศัน์วงจรปดิ 140,000 140,000 140,000 140,000 ส านักปลัด

ภายใน โฆษณา เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ชนิดไอพแีบบมุมกล๎องคงที่
และเผยแพรํ อยํางเพยีงพอ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

(Out door Fixed Network
Camera)

จ านวน 12 ตัว

แบบ ผ. 08

                                                                                                                               บญัชีครภุณัฑ์                                                                                                
   แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

    องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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                                                                                                                             บญัชีครภุณัฑ์

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดหาสัญญาณไฟกระพริบ 100,000      ส านักปลัด

ภายใน ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ พลังงานแสงอาทติย์บอกแยก
อยํางเพยีงพอ บริเวณถนนทางแยกรํวม

สามแยกบา๎นเจริญผล
จ านวน  3 จุด

9 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือวทิยุส่ือสาร 100,000      100,000   ส านักปลัด
ภายใน ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ จ านวน 5 เคร่ือง

อยํางเพยีงพอ
10 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช๎ในการปฏบิติังานใหเ๎กิด จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 15,000       ส านักปลัด

วทิยาศาสตร์ ประสิทธภิาพและรวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง
และการแพทย์

11 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช๎ในการปฏบิติังานใหเ๎กิด จัดซ้ือเคร่ืองพนํหมอกควนั 100,000      100,000   ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ ประสิทธภิาพและรวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ. 08

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๎ตบุ๏ค 16,000       ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ส าหรับงานส านักงาน
อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,700 ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง
14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 7,500 ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง
อยํางเพยีงพอ เคร่ืองละ  2,500 บาท 

 

แบบ ผ. 08

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ์
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสาร 2 บานเปดิ 6,500 6,500 กองคลัง

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ จ านวน 1 ต๎ู
อยํางเพยีงพอ

16 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 17,000       กองคลัง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ Multifunction ชนิด

อยํางเพยีงพอ เลเซอร์/ชนิด LED สี
จ านวน 1 เคร่ือง

17 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600       กองคลัง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 1kVA 

อยํางเพยีงพอ จ านวน 2 เคร่ือง
18 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ส าหรับประมวลผล
อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ. 08
บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือกล๎องดิจิตอล 15,000       กองคลัง

โฆษณาและ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ความละเอียด 16 ล๎านพกิเซล
เผยแพรํ อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

20 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือน 4,000         กองคลัง
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ จ านวน 1 ต๎ู

อยํางเพยีงพอ
21 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ 7,900         7,900         กองชําง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ชนิด LED ขาวด า
อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

22 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดด๎วยสัญญาณ 25,000       กองชําง
ส ารวจ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ดาวเทยีมแบบพกพา

อยํางเพยีงพอ จ านวน  1 เคร่ือง
23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 17,000       17,000     กองชําง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ. 08

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 9,600         กองชําง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 800 VA 
อยํางเพยีงพอ จ านวน 3 เคร่ือง

25 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๏ะวางคอมพวิเตอร์ 2,000       กองชําง
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ จ านวน 1 ตัว

อยํางเพยีงพอ
26 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือล๎อวดัระยะ 4,500 กองชําง

ส ารวจ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ความยาว  12 เมตร
อยํางเพยีงพอ จ านวน 1  ตัว

27 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือรถกระบะบรรทกุ 370,000 กองชําง
ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ อนกประสงค์ ขนาด 1 ตัน
และขนสํง อยํางเพยีงพอ  เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ 4 กระบอกสูบ

ขนาด 1400 ซีซี ก าลังเคร่ืองยนต์
70 แรงม๎า แบบเกียร์ธรรมดา

5 สปดี จ านวน  1 คัน

แบบ ผ.08
บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือชั้นเก็บกระเปา๋และที่นอน 6,000 กองการศึกษา

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ เด็ก ขนาดกวา๎ง 120  ลึก 40 
อยํางเพยีงพอ สูง 105 จ านวน 9 ชํอง

จ านวน 3 หลัง
29 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือชั้นจัดมุมประสบการณ์ 15,000 กองการศึกษา

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 120  ลึก 40 สูง 92
อยํางเพยีงพอ จ านวน 7 หลัง

30 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 7,900 กองการศึกษา
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ (Inkjet Printer) สีและขาวด า

อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง
31 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อลดอุณหภมูิในหอ๎งเรียน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 80,000 กองการศึกษา

ส านักงาน ของ ศพด.ต.ทบัสวาย แบบแยกสํวน ชนิดแขวน 
(หลังใหม)ํ (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บทียีู
จ านวน 2 เคร่ือง

แบบ ผ.08
บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองปั้มน้ า 10,000 กองการศึกษา

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 370 วตัต์
อยํางเพยีงพอ และระบบลูกลอยไฟฟา้

33 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อลดอุณหภมูิในหอ๎งเรียน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 74,000 กองการศึกษา
ส านักงาน ของ ศพด.ต.ทบัสวาย แบบแยกสํวน ชนิดแขวน 

(หลังเกํา) (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 30,000 บทียีู

จ านวน 2 เคร่ือง
34 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือโทรทศัน์ LED ระดับความ 26,000 กองการศึกษา

และเผยแพรํ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ละเอียดจอภาพ 1920x1080
อยํางเพยีงพอ พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว

จ านวน 2 เคร่ือง

แบบ ผ.08
บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือกล๎องถํายภาพนิ่ง 19,300 กองการศึกษา

และเผยแพรํ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ระบบดิจิตอล
อยํางเพยีงพอ ความละเอียด 14 ล๎านพกิเซล

จ านวน 1 เคร่ือง
36 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูเย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ 18,800 กองการศึกษา

งานบา๎นงานครัว เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ จ านวน   2 ต๎ู
อยํางเพยีงพอ

37 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง๎ 5,000 กองการศึกษา
ดับเพลิง เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ น้ าหนัก 15 ปอนด์

อยํางเพยีงพอ จ านวน 2 ถัง
38 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเตียงปฐมพยาบาล 5,000         20,000 กองการศึกษา

การแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ส าหรับเด็ก ศพด.อบต.ทบัสวาย
อยํางเพยีงพอ อุปกรณ์ครบชุด (หมอน ที่นอน

ผ๎าหมํ)  จ านวน 2 เตียง

แบบ ผ.08
บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา๎น เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูกดน้ าด่ืมน้ าเย็น 30,000 กองการศึกษา

งานครัว เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 2 ก๏อก
อยํางเพยีงพอ จ านวน  2 ต๎ู

40 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา๎น เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎าแบบเข็น 13,000 กองการศึกษา
งานครัว เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ

อยํางเพยีงพอ 5.5 แรงม๎า
จ านวน   1 เคร่ือง

41 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์ละสแกน 15,000 กองสวสัดิการ
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สังคม

อยํางเพยีงพอ จ านวน  1 เคร่ือง
42 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือน 6,200         6,200 กองสวสัดิการ

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ กระจกทรงสูง ขนาด 3 ฟตุ สังคม
อยํางเพยีงพอ จ านวน 1 ต๎ู

แบบ ผ.08

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ ต๎ูเก็บแบบฟอร์ม 3,200 กองสวสัดิการ

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 14*18*37 นิ้ว สังคม
อยํางเพยีงพอ ขนาด  10 ล้ินชัก

จ านวน  1 ต๎ู
44 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 3,500 กองสวสัดิการ

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ขนาด 3 ฟตุ สังคม
อยํางเพยีงพอ จ านวน   1 ต๎ู

45 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 กองสวสัดิการ
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ แบบต้ังโต๏ะ/พซีี สังคม

อยํางเพยีงพอ ส าหรับประมวลผล
จ านวน   1 เคร่ือง

46 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 1 KVA 11,600 กองสวสัดิการ
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ จ านวน  1 เคร่ือง สังคม

อยํางเพยีงพอ

แบบ ผ.08

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบพกพา 15,000 กองสวสัดิการ

ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ เคล่ือนที่พร๎อมต๎ูล าโพง สังคม
อยํางเพยีงพอ จ านวน  1 เคร่ือง

48 กองชําง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ แบบหลํอลูกปนูทรงลูกบาศก์ 10,800 กองชําง
กํอสร๎าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ 15 x 15 x 15 cm.

อยํางเพยีงพอ
49 กองชําง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ ชุดทดสอบความข๎นเหลว 5,300 กองชําง

กํอสร๎าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ Slump test
อยํางเพยีงพอ

50 กองชําง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ แบบหลํอลูกปนูทรงกระบอก 7,200 กองชําง
กํอสร๎าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ 15 x 30 cm.

อยํางเพยีงพอ
51 กองชําง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดใหม๎ีวสัดุอุปกรณ์ รถเข็นปนูล๎อคํู สีน้ าเงิน/สีเขียว 1,100 กองชําง

กํอสร๎าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ SM
อยํางเพยีงพอ

899,190      521,600      416,600      395,000   รวม   51  โครงการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัสวาย  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


