
แผนพฒันาท้องถิน
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตลาดไทร
อาํเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา



สวนที่ ๑สวนที่ ๑

๑. ดานกายภาพ
๑.๑  ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลตลาดไทร ประกอบดวย
๑.บานหนองบัว หมูท่ี ๑
๒.บานประทาย หมูท่ี ๒
๓.บานฉนวน หมูท่ี ๓
๔.บานหนองกก หมูท่ี ๔
๕.บานดอนอีลุม หมูท่ี ๕
๖.บานตลาดไทร หมูท่ี ๖
๗.บานหนองปรือ หมูท่ี ๗
๘.บานหองเรือ หมูท่ี ๘
๙.บานโนนงิ้ว หมูท่ี ๙
๑๐.บานโนนตะครอ หมูท่ี ๑๐
๑๑.บานตูม หมูท่ี ๑๑
๑๒.บานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒
๑๓.บานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร
(ปจจุบันเปนอบต.ขนาดกลาง  ณ  วันท่ี ๑๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ )
ตั้งอยูท่ี  หมู ๒ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา
- โทรศัพท ๐๔๔-๐๐๙๘๗๑-๒
- โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙-๘๗๒

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับท่ีราบลุม  พ้ืนท่ีสวน

ใหญเปนทุงนา มีปาโปรง มีลำน้ำไหลผานเหมาะแกการเกษตร    มีลักษณะของดินเปนดินรวนปนทรายเหมาะแกการ
ปลูกขาว   ปลูกหมอน เลี้ยงไหม

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส
รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แตอาจเกิด“ชวง
ฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว
๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ  ๑๕ องศา

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน



๒

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน

พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ

มีแหลงน้ำท่ีใชสำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๔  แหง   แหลงน้ำท้ัง ๔ แหงเคยเปนแหลงน้ำท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน  ดังนี้

๑)ลำสะแทด ตั้งอยูหมูท่ี ๕, ๑๒, ๓, ๑๑, ๘ ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได  จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๒)ลำแอก ตั้งอยูหมูท่ี ๑, ๔, ๖, ๙, ๑๐, ๑๓ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได  จำนวน ๖๓๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๓)คลองละลม ตั้งอยูหมูท่ี ๒ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได  จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๔)คลองวังยาง ตั้งอยูหมูท่ี ๒, ๘ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได  จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตตำบลตลาดไทรมีปาโคกจิก หมูท่ี ๕ , ปาโคกบานราง หมูท่ี ๔ ,ปาโคกปาชาดอนอีลุม หมูท่ี ๕ ,

ปาโคกดอนเต็ง หมูท่ี ๒
๒. ดานการเมือง/การปกครอง

องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีท้ังหมด ๑๓ หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน
๗ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ประชาชนใหความรวมมือดาน
การเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรและนายกองคการบริหารสวน
ตำบลตลาดไทร ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล
ตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔,๕๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒ จำนวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔,๕๒๐ คิดเปนรอยละ
๗๗.๕๒ ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง
ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกอบต. โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของ
อบต.คือ  ขอความรวมมือ  ผูนำ  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอำเภอ
ทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทำไดและทำไมไดให
ประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตำบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชน
ในเขตตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตำบล
จัดข้ึนมีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตำบล
ดำเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล โดยองคการบริหาร
สวนตำบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้

๒.๑ เขตการปกครอง
เปนเขตการปกครองของอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนท่ี ๔๗ ตารางกิโลเมตร  หรือ

๒๙,๓๗๕ ไร ทางทิศตะวันออกของอำเภอประทาย มีระยะทางหางจากอำเภอประทายประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  หางจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ
๑๐๖ กิโลเมตร
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อาณาเขตขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร
ทิศเหนือ ติดตอกับ   ตำบลหนองคาย อำเภอประทาย
ทิศใต ติดตอกับ   ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อำเภอบานใหมไชยพจน   จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ตำบลประทาย อำเภอประทาย

๒.๒ การเลือกตั้ง
ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลตลาดไทร  มีเขตเลือกตั้ง  ๑๓  เขต
ประชาชนในเขตตำบลตลาดไทร สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนยังมีสวนรวม

ในการบริหารงาน การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลใน
การดำเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล ประชุมประชาคม
แกไขปญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
- จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน

คิดเปนรอยละ  ๗๗.๕๒
- จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน

คิดเปนรอยละ  ๗๗.๕๒

๓. ประชากร
๓.๑ ชวงอายุและจำนวนประชากร

องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
หญิง ชาย หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน ๔๗๓ คน ๕๐๕คน อายุต่ำกวา ๑๘ ป
จำนวนประชากร ๑,๙๔๙คน ๑,๙๓๓ คน อายุ ๑๘-๖๐ ป
จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๕๕๕ คน ๔๗๖ คน อายุมากกวา ๖๐ ป
รวม ๒,๙๗๗ คน ๒,๙๑๔ คน ท้ังสิ้น ๕,๘๙๑ คน
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๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมูท่ี ช่ือบาน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม

๑ บานหนองบัว ๑๙๗ ๓๖๗ ๓๗๓ ๗๔๐
๒ บานประทาย ๑๙๙ ๓๖๒ ๓๗๐ ๗๓๒
๓ บานฉนวน ๕๐ ๗๔ ๘๐ ๑๕๔
๔ บานหนองกก ๑๑๕ ๒๓๗ ๒๓๒ ๔๖๙
๕ บานดอนอีลุม ๒๑๒ ๓๘๘ ๓๙๓ ๗๘๑
๖ บานตลาดไทร ๑๘๖ ๓๓๘ ๓๕๕ ๖๙๓
๗ บานหนองปรือ ๒๓ ๔๓ ๔๔ ๘๗
๘ บานหนองเรือ ๔๗ ๑๒๔ ๑๑๒ ๒๓๖
๙ บานโนนงิ้ว ๑๕ ๒๙ ๒๘ ๕๗

๑๐ บานโนนตะครอ ๙๐ ๒๑๕ ๑๙๓ ๔๐๘
๑๑ บานตูม ๓๑ ๗๗ ๖๕ ๑๔๒
๑๒ บานธรรมจักร ๒๐๕ ๓๕๘ ๓๘๐ ๗๓๘
๑๓ บานเอราวัณ ๑๕๓ ๓๐๕ ๓๕๖ ๖๖๑

รวม ๑,๕๒๓ ๒,๙๑๗ ๒,๙๘๑ ๕,๘๙๘
(ขอมูล ณ เดือน ๑ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง)

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป ไดเรียนตอชัน้
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ  ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน
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การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน

สังกัด สพฐ. อบต.ตลาดไทร

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตำบลตลาดไทร
๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม

- จำนวนครูผูดูแลเด็ก
- จำนวนนักเรียน

๑.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก
- จำนวนครูผูดูแลเด็ก
- จำนวนนักเรียน

๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดไทร
- จำนวนครูผูดูแลเด็ก
- จำนวนนักเรียน

๑.๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานประทาย
- จำนวนครูผูดูแลเด็ก
- จำนวนนักเรียน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีตำบลตลาดไทร
๒.๑ โรงเรียนบานประทาย

- จำนวนนักเรียน
๒.๒ โรงเรียนวัดบานหนองกก

- จำนวนนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ขยายโอกาส ถึง ม.3 )

๒.๓ โรงเรียนบานตลาดไทร
- จำนวนนักเรียน

๒.๔ โรงเรียนบานดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา)
- จำนวนนักเรียน

๘๗ คน

๕๐ คน

๙๑ คน

๗๙ คน

๔ แหง

๓ คน
๒๑ คน

๒ คน
๑๗ คน

๓ คน
๒๓ คน

๒ คน
๑๒ คน
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๔.๒ สาธารณสุข
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตำบลและหนวยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความ
รวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือน
ไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรพยายามอยางยิ่งท่ีจะ
แกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

(๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล    ตั้งอยูบานประทาย    หมูท่ี ๒ ตำบลตลาดไทร

อำเภอประทาย มีเจาหนาท่ี ๕ คน

๔.๓ อาชญากรรม
ตำบลตลาดไทรไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี
งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความรวมมือไปยังผูนำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผูนำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลตลาดไทร จากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอประทายไดแจง

ใหกับองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรทราบนั้นพบวาในเขตตำบลตลาดไทรมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน
ถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  หนวยงานขององคการ
บริหารสวนตำบลตลาดไทรท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทำไดเฉพาะตาม
อำนาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจาก
อำนาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรก็ไดใหความ
รวมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทำงานชวงปดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง

การคมนาคมขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ( ถนนบานวัด – ก่ิง
อำเภอบานใหมไชยพจน ) เปนถนนสายหลักในการคมนาคมท่ีใชสัญจรไป – มา   และมีถนนสายรองจำนวน ๑ สาย
เปนถนนลาดยางขนาดผิวจราจร ๖ เมตร  ไดแกถนนลาดยางสายบานตลาดไทร (จากสาย ๓๖) – บานดอนอีลุม
ระยะทางประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร   นอกนั้นจะเปน

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน จำนวน ๒๑ สาย  ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร
- ถนนหินคลุกภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน จำนวน ๙ สาย  ระยะทาง ๕,๐๔๐ เมตร
- ถนนลูกรังภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน จำนวน ๒ สาย  ระยะทาง ๕,๙๖๕ เมตร

๕.๒ การไฟฟา
จำนวนหมูบานท่ีใชไฟฟามีท้ังหมด ๑๓ หมูบานและมีจำนวนประชากรท่ีใชไฟฟาครบทุกครัวเรือน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐% และไฟฟาสาธารณะท้ังหมด ๙๘ จุด

๕.๓ การประปา
ในเขตตำบลตลาดไทร  จำนวนหมูบานท่ีใชน้ำประปาสวนภูมิภาค ๒ หมูบานและท่ีใชบริการระบบประปา
หมูบาน ๑๑ หมูบาน จำนวน ๑,๔๑๙ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100%

๕.๔ โทรศัพท
๑.ตูโทรศัพทสาธารณะ จำนวน ๑๓ แหง
๒.หอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนท่ีตำบลตลาดไทร

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
-

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตตำบลตลาดไทร รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ
ไดแก ขาว    ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจำนวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๓ ของจำนวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจำนวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ ๙ ของจำนวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขตตำบลตลาดไทรไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุสัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก

เปด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ ดังนี้
โค ๔๕๕ ตัว กระบือ  ๑๒๕   ตัว สุกร ๖๐ ตัว
เปด ๕๒๑ ตัว ไก ๑๑๕   ตัว อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว

๖.๔ การบริการ
โรงแรม ๑ แหง



๘

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตตำบลตลาดไทรไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัด

งานประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนหยอนใจ
๖.๖ อุตสาหกรรม

-
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ

การพาณิชย
สถานีบริการน้ำมัน ๔ แหง(ปมหลอด ๓  แหง  ปมน้ำมัน ๑ แหง)
รานคาตางๆ ๗๐ แหง โรงฆาสัตว - แหง

กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ  จำนวน  ๓ กลุม

๑. กลุมผลิตปุย
๒. กลุมผาไหม
๓.กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ

๖.๘ แรงงาน
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน รอยละ  ๙๕

เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ำกวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทำงานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยัง
ไมสามารถแกไขได
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร

(๑) ตำบลตลาดไทร
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๑,๕๗๖ ทำการเกษตร  ดังน้ี

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

๒.๑) ทำนา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขตชลประทาน ๙๕๑ ครัวเรือน
๒,๕๓๕ ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

๒.๒) ทำสวน สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

๒.๓) ทำไร  ไรออย ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรขาวโพด ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรมันสำปะหลัง ๒ ครัวเรือน
๓.๕ ไร ๓,๐๐๐ กก./ไร ๓,๕๐๐ บาท/ไร ๖,๐๐๐ บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

๒.๔ อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
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๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร
(๑) ตำบลตลาดไทร

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด - มีแหลงน้ำทางการเกษตร  ดังนี้
แหลงน้ำ

ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร ปริมาณนำ้ฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน  900  มิลลิเมตร

แหลงน้ำ
ทางการเกษตร

ลำดับ
ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถงึ ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ

3.2) แหลงน้ำธรรมชาติ
 1. แมน้ำ
 2. หวย/ลำธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ำ/บึง 1   1 %
 5. น้ำตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บน้ำ
 3. ฝาย
 4. สระ 1   2 %
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
6.1) .
6.2) .
6.3) .



๑๑

๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(๑)  ตำบลตลาดไทร

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด - มีแหลงน้ำน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) ดังนี้

แหลงน้ำ ไมมี
มี ท่ัวถึงหรือไม

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือน
ท่ีเขาถึง

๔.๑ บอบาดาลสาธารณะ 
๔.๒ บอน้ำตื้นสาธารณะ 
๔.๓ ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

  ๑๐๐ %

๔.๔ ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค) 
๔.๕ แหลงน้ำธรรมชาติ 
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
๔.๖.๑) .
๔.๖.๒) .
๔.๖.๓) .



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๘
วัด ๗ แหง
สำนักสงฆ - แหง

๘.๒ ประเพณีและงานประจำป
- ประเพณีวันข้ึนปใหม ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีมหาชาติ ประมาณเดือน มีนาคม
- ประเพณีทำบุญกลางบาน ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตำบลตลาดไทรไดอนุรักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำ

เครื่องจักสารใชสำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๘ % พูดภาษาอีสาน
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก

ประชาชนในเขตตำบลตลาดไทรไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจำหนวยบาง
ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทำจากไมไผ



๑๒

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ำ ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำท่ีไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากแหลงน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งจะตอง

นำมาผานกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำข้ึนมาใชใหพอเพียงได
๙.๒ ปาไม ในเขตตำบลตลาดไทรมีปาไม
๙.๓ ภูเขา ในเขตตำบลตลาดไทรไมมีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีของตำบลตลาดไทรสวนมากเปนพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ
ตามลำดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเลก็นอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศ
ท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ำกรอย  ไมสามารถท่ีจะนำ
น้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ำฝน ในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน
มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหาร
สวนตำบลไดจัดทำโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะ
รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรืน่สวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

๑๐. อ่ืนๆ
-

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

86



๑๓

สวนที่สวนที่ ๒๒

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรมีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกำลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดทำยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้

๑. ความเปนมา...

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน



๑๔

๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ

มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบใน
การดำเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดำเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยไดมีการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานำขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ

ในการดำเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติจะนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนำเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ -
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทำยุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดำเนินการ ซึ่งคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสำคัญ

๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย

มิติทำใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัว
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลำดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ
ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ี



๑๕

ซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี
๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม
มุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวาง
ทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทำใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแส
โลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชีย
ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสำคัญหลาย
ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยู
โรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ี
จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงให
เกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยให
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมี
แนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ำกวาเฉลี่ย
รอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ
ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลง
ของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปน
ความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและ
เสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น
นาจะมีผลทำใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือ
และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสำคัญในการ
กำหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดำรงชีวิตของคนและทำใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสำคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ำมัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีขอจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ



๑๖

ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสำคัญ สำหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน

สำหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทำใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลำดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป
๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗
รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสราง
รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคา
เกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากรอย
ละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทำใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดำเนินการอยาง
เปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากข้ึน

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สำคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลำดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ำ ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ี
ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สำหรับ
การดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพ่ือการ
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พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและ
ลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ำและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสำคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสำคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ กับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ำในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจำกัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย
ความจำเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และท่ีสำคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทำใหจำเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการท่ีดี

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก
และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จำเปน
จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะห ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การ
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ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู ซึ่งจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกลาวจะตองกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว

ดังนั้น จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสูการกำหนดตำแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดำเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกำหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกำหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกำหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกำหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ำ ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทำให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาท สำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน สาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติกาลังดำเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของ
ชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการ
ท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดำเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคน
ตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



๑๙

๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตออำนาจรัฐ การดำรงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดี มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปนจะตองมีการ

วางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖)
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ



๒๐

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ



๒๑

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเตบิโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสำคัญ อาทิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ำ รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช

เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ

๒.๕ ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การ
นำไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แต
ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกำหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว ลว

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบานเหลื่อม มี
ความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทำแผนท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้

๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ มิคุณธรรม จริยธรรม มิวินัย จิตสาธารณะ
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคน
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑.๔ ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ
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๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย
๑.๗ สถาบันทางสังคมมิสวนรวมพัฒนาประเทศ

๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย
๒.๒ กระจายบริการภาครัฐใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
๒.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมซน

๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ๓.๒ พัฒนาความสามารถในการแขงขัน ๔.

ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน แนวทางการพัฒนา ๔.๑ พ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๔.๓ การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔.๔ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ๔.๔ ลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ ๔.๖ แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ๔.๗ พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ๔. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
ม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศลูความม่ังคั่ง และย่ังยืน แนวทางการพัฒนา ๔.๑ รักษาความม่ันคง
ภายใน ๔.๒ เสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ ๔.๓ สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง
๔.๔ รักษาความม่ันคง และผลประโยชนชองชาติทางทะเล ๔.๔ บริหารจัดการความม่ันคง เพ่ือการพัฒนา
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน

สังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะไดมาตรฐานสากล
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแก อปท.
๖.๔ ปองกันปราบปรามการทุจริต ๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายใหมืความทันสมัย

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส แนวทางการพัฒนา ๗.๑ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ๗.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบชนสง ๗.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส ๗.๔ พัฒนาดานพลังงาน ๗.๔ พัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล

๗.๖ พัฒนาระบบประปา
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา
๘.๑ สงเสริมการลงทุนวจิัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยซนในเซิงพาณิชยและเซิงสังคม
๘.๒ พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
๙.๒ การพัฒนาเมือง
๙.๓ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑ ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงคานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส
๑๐.๓ พัฒนาและสงเสริมใหเพ่ือเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ
๑๐.๔ สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
๑๐.๔ เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน
๑๐.๖ สงเสริมความรวมมือ กับภูมิภาค

๒.๔ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
๑. สรางความรูความเชาใจใหทุกภาคสวน
๒. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผน เฉพาะคาน

และแผนปฏิบัติการ
๓. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำ ยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม
๔. ผลักดันใหภาคเอกซนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
๔. สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตาง ๆ
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีซัดเจน

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๓.๑ แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปาหมาย ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
๑. บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
๒. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไคนอยเพ่ือลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม
๓. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม
๔. พัฒนาการทองเท่ียวเซิงบูรณาการ
๕. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนท่ี ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค
๖. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบานในการสรางความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจตาม

แนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกิจ

โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project)
๑.โครงการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนำ้ดี
๓.โครงการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตร อินทรีย
๔.โครงการยกระดับการทองเที่ยวเซิงประเพณีวัฒนธรรม
๕.โครงการพัฒนาทาอากาศยาน ชอนแกน สกลนคร และนครพนม
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๓.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) ฉบับ ทบทวน ป พ.ศ.

๒๔๖๔ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมวังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนลาง ๑ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๒โดยสรุปประเด็น สำคัญ ดังนี้

ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position)
๑. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ๒. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
๒. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เซิงนิเวศน การกีฬาท่ีมี

ซื่อเสียง
๓. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน

พันธกิจ (Mission)
๑. ลงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
๒. ลงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓. ลงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเซิงคุณภาพ
๔. ลงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ลงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
๖. ลงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารวัดการใหมีศักยภาพ
๗. ลงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน
๘. ลงเสริมการพัฒนาคานสังคม

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ระยะ ๕ ป
จากโครงสรางเศรษฐกิจในภาพรวมชองกลุมวังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ป พ.ศ. ๒๔๖๐
มีเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ๓ ลำดับแรก โดยมืภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ ๒๓ รองลงมาเปนภาค เกษตรกรรม

มีสัดสวนรอยละ ๑๘ และภาคการคารอยละ ๑๔ มีพ้ืนท่ีการเกษตรรอยละ ๖๘.๑๔ ชองพ้ืนท่ีชอง กลุมวังหวัด ประซากร
สวนใหญอยูในวัยแรงงาน รอยละ ๑๖.๘๔ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรท่ีโดดเดน ไดแก ขาว
มันสำปะหลัง ออย โคเนื้อ โคนม ไก แพะ แกะ มีศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ี หลากหลาย ท้ังทองเท่ียวธรรมชาติ นิเวศ
อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหลง ทองเท่ียวท่ีเปนมรดกโลก เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหม
และในขณะเดียวกันก็มีปญหาในเรื่องการชาดแคลนนน้ำ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตา สัดสวนคนยากจน รอยละ ๑๒.๙ รายไดเฉลี่ย
ครัวเรือน/ป ๒๕๐,๖๓๒ บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ป ๒๐๐,๒๑๗.๐๘ บาท มีความไมเสมอภาค ดานรายได (Gino
coefficient) สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเปาหมายการพัฒนาในการเปน

“ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและสังคมเปนสุข”

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเปนมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ึนมาตรฐานอินทรีย ในภาค

การเกษตรท้ังพืชและสัตว โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนท่ีมาชวยใหเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุน ใหม (Smart
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Farmer) ใหมีการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมใหคงอยูดวยการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา เปนหลักในการ
ดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงชองโลก

๒. พัฒนาการบริหารจัดการนี้าใหเพียงพอ ท้ังนี้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และนี้าเพ่ือการเกษตรให เพียงพอ
ตลอดป โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนี้าใหอยูในพ้ืนท่ี หรือการขยายพ้ืนท่ีรับนี้า การกระจาย นี้าไปยังพ้ืนท่ี

๓. สงเสริมการแปรรูปชองสินคาใหมากข้ึนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ วงจรใน
พ้ืนท่ี โดยพัฒนาชวงกลางทางและปลายทางใหมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี
๑๒ ยุทธศาสตรภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกำหนดใหกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด นครราชสีมาใหเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร

๔. สงเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะผีเมือแรงงานเพ่ือสรางโอกาสในการสรางรายไดจากภาคการเกษตร และนอก
ภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินคาชุมซนกับการทองเท่ียว

๕. สรางมูลคาเพ่ิมในสาขาการทองเท่ียว โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน ท้ังทางดาน โครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว การใชประโยชนจากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไว
วางรากฐานไวให การสรางความเชื่อม่ันในดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว รวมถึงการ สรางการตลาดใหเปนท่ีรูจักใน
วงกวางและเปนท่ีนิยมเดินทางมายังกลุมจังหวัด

๖. การพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุใหไดรับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หรือ
สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปญญาชองผูสูงอายุเพ่ือใหสืบทอดไปยังรุน ลูกหลาน และ
การเพ่ิมศักยภาพชองเด็ก เพ่ือใหสังคมมีคุณภาพและสามารถดแูลตนเองไดในอนาคต

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม ๓ ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแชงชันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
วัตถุประสงค

เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
แนวทางการพัฒนา

๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการนี้าเพ่ือการเกษตร
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
๑.๓ สงเสริมการบรหิารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม
๑.๔ ยกระดับสินคาเกษตรเชาสูระบบมาตรฐาน
๑.๕ สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน
๑.๗ สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
๑.๘ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจำหนาย
๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร
๑.๑๐ สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑโหม

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
๒. เพ่ือใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน
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แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๑.๒ พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว
๑.๓ พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
๑.๔ สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว
๑.๕ พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว
๑.๖ สงเสริมการทองเท่ียวเซิงกีฬา
๑.๗ สงเสริมการทองเท่ียวตามรอยชาง
๑.๘ สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน
๑.๙ สงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน
๑.๑๐สงเสริมนวัตกรรมการทองเท่ียว ประซาสัมพันธ และการตลาด
๑.๑๑เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
๑.๑๒สงเสริมการตลาดและการประซาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม
๑.๑๓พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดข้ึีน
๒. เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข

แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
๓.๒ สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และลงเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง
๓.๓ สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนตัวเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ
๓.๕ สงเสริม และสรางความรวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูชุมซนเขมแข็ง

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด ตำแหนงทางยุทธศาสตร
๑. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประซาซน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
๓. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปองสถาบันหลักซองชาติ
๕. เปนท่ีตั้งซองสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม

คุณภาพสูง”
ตัวซ้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
๑) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๔ ๒) ประ
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ซาซนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๔ ๓) รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด
เพ่ิมข้ึน รอยละ ๔ ๔) รอยละของประซากร ท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลง (%)
๔) คาดัชนีความสุขฃองประซากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน
๖) รอยละความพึงพอใจของประซาซนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๑) สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีด ความสามารถ

การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
๒) ยกระดับการทองเท่ียว ท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค ๓) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป

สินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเซิงนิเวศ ๔) เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมซนอยางมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดสอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
๖) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและลังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City /
Safe City)

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรโครงการตามแนวทาง

พระราชดำริ
๑.สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแกไขและปองกัน
ปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบตามแนวทางพระราชดำริ เขน การ
บริหารจัดการ “นา” เตรียมรับมือ “สู,ภัยแลง”
๒.สงเสริมการพัฒนาชุมซนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนท่ีมีคุณภาพ และมีสติปญญา
รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง
๒.ลดความเหลื่อมล้ำ สรางคนใหมีคุณภาพ เขน การพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตใหกับผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาสใหดีข้ึน
๓.พัฒนาคนใหมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังรางกาย จิตใจ เขน สาธารณสุข สราง
สุขภาพประซาซน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ
ไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย
๔.สงเสริมงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด ๔.ทำนุบำรุงศาสนา
วัฒนธรรมอันดีงามของหองถ่ิน
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิ ๑.สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดาน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเท่ียวและบริการ ยกระดับ
มาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพดาน การเกษตร เพ่ิม
ปริมาณคุณภาพการผลิต สงเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมซองทางการตลาด สงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือขายเกษตรกร เรงรัดสรางอาชีพเพ่ือ
สรางเศรษฐกิจชุมซน
๒.สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสรางรายได
๓.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหลงน้ำ ธนาคารน้ำใตดิน สรางโครงขาย
น้ำเพ่ือการเกษตร น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง
๑.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวก ให
ครอบคลุมท่ัวถึง
๒.บำรุงรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับ การ
จัดสรรท่ีดินมีคุณภาพ
๓.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอยและ
สงเสริมศีลธรรมอันดีของประซาซน
๔.ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนหองถ่ินอ่ืนๆ ใน การ
พัฒนาแกไขปญหาความเดือดรอนชองประซาซน
๕.สนับสนุน สงเสริมการกีฬา บำรุงสถานท่ีสำหรับกีฬาการ ทองเท่ียว
และสุขภาพ จัดใหมีสวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผอน หยอนใจ

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการภาครัฐ

๑.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมืสวนรวมซองประซาซน ๒.พัฒนา
ความรวมมือระหวางสวนราชการและองคกรปกครอง สวนหองถ่ิน
๓. สนับสนุน สงเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือ
อนาคต
๔.สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต ยกระดับความโปรงใสในการบริหารงาน
๕.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน
๖.ปรับปรุงโครงสรางใหกระขับไมซับซอน
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๔. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร การ
พัฒนาของ อปท.

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒

แผนพัฒนาจังหวัด

๑.ยุทธศาสตรดาน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ

๔.ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

๔.การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนท่ี เศรษฐกิจ

๔.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและ
ยั่งยืน

๒.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔.
ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

๑.การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ๒.การสราง
ความเปนธรรมและลด ความ
เหลื่อมล้ำ'ในสังคม

๔.เสริมสรางความม่ันคงในการ
พัฒนาคนและชุมชนอยางมิ
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๓.ยุทธศาสตรดาน
พัฒนาเศรษฐกิจ

๒.ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน
๔.ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

๔.การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนท่ี เศรษฐกิจ

๒.ยกระดับการทองเท่ียว ท่ี
หลากหลายเชื่อมตอภาคและ
ภูมิภาค
๓.พัฒนานวัตกรรมการผลิต
การ แปรรูปสินคาและเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเซิง
นิเวศ
๔.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและ
ยั่งยืน

๔.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเมือง

๒.ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน
๓.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔.
ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

๔.การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
๗.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนท่ี เศรษฐกิจ

๑.เสริมสรางระบบโครงสราง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขาย
คมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิม
ขีดความสามารถการคา การ
ลงทุนและเศรษฐกิจ ๔.ดานการ
สรางการเติบโตบน คุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม
๖.ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง

๕.ยุทธศาสตรดาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

๑.ดานความม่ันคง
๖.ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

๖.ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลไดใชการวิ เคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง
 ชุมชนเขมแข็งไดรับการบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน
 มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข
 มีรถโดยสารประจำทางสายจังหวัดนครราชสีมา – อำเภอประทาย – จังหวัดยโสธร ผาน

เขตตำบลตลาดไทร
 ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ขาว เลี้ยง

สัตว  ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน สอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร
 มีการประสานความรวมมือระหวางอบต.กับสวนราชการในพ้ืนท่ี
 มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
 มีการประชากร ๑๓ หมูบาน
 ผูนำชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน
 มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำใหมีน้ำใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป
 องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ

และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
 มีประเพณีงานรำบวงสรวงยาโม   และงานแขงเรืออีโปงท่ีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดด

เดนของตำบลตลาดไทรและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย
 มีวัด ๗ แหง
 ทุกหมูบานในเขตตำบลตลาดไทร มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสาร
 มีการใหบริการด านการสื่อสารของบริ ษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพทไรสายของ ของเอกชนหลายบริษัท
 มีกองทุนในหมูบาน เชน กองทุนเงินลาน
 มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

๒)  จุดออน (W : Weakness)
 คนในวัยทำงาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและตางประเทศ
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 ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทำให
ขาดรายได

 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดำเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม
อาชีพอยางเขมแข็ง

 ขาดแหลงเก็บกักน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ เนื่องจาก
ตองสูบน้ำจากแมน้ำชี ซึ่งตองเสียคาใชจายใหแกองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร

 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดกูาล
 ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี
 องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ขาดบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน ประกอบ

กับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด
 แหลงเงินทุนตางๆ
 ท่ีดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณ

จำนวนมาก

๓) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร

ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทำ

ใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบตัิงาน
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
 ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน

๔)  ขอจำกัด (T : Threat)
 มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง องคการบริหารสวนตำบลประทายกับองคการ

บริหารสวนตำบลตลาดไทร
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร เปนอบต.ขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัด

เม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจ
ถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

 งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทำใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน
 การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทำใหการปฏิบัติงาน เกิดความ

ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว
 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดำเนินการแกปญหาได  ตอง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำไดยากมาก
๖) การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ไดดำเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้
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(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจำแนกไดดังนี้

๑)  มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลท่ีเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอยละ ๘๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดำเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจาก
พ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ จะดำเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันใน
หลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทำความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดำเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนตำบลตลาดไทรก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐
เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรจึงไมสามารถ
ดำเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทำความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดำเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรก็ไดตั้งงบประมาณ
ในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๓)  การประปา องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรมีกิจการประปาเปนของ
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมี
น้ำใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ำประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการ
ตกตะกอนของน้ำ และไมมีแหลงน้ำดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทำใหมีคาใชจายมาก  ประปาขององคการ
บริหารสวนตำบลตลาดไทรยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ำประปาสำหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการ
ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรก็ไดนำบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดำเนินการในปตอไป
เม่ือมีงบประมาณและความจำเปนก็สามารถดำเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ตอไป

 ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง

ปญหาคือ มีจำนวน   ๑  ครัวเรือน  ท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการ
บริหารสวนตำบลตลาดไทรไดมีโครงการซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจำกัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้องคการ
บริหารสวนตำบลตลาดไทรก็จะดำเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยเนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรมีการดำเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปมีเพียงบางครัวเรือนท่ียัง
ไมเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการบริหารสวนตำบล
ตลาดไทรไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แต
หลายครัวเรือนบริโภคน้ำท่ีไดจากน้ำฝน  ในชุมชนท่ีไมมีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภค  การแกปญหาเบื้องตนคือ
ประชาสัมพันธใหมีการปดฝาภาชนะใหมิดชิดและมีท่ีกรองน้ำฝนหรือการตมน้ำใหเดือดกอนเก็บไวดืม่

(๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทำการเกษตร รอยละ  ๗๐ เชน

ขาว ออย  มันสำปะหลัง  ตามลำดับ  รายไดสวนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไมมาก
คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมีอาชีพและรายได และท่ีไมรายไดมี ๑๖ คน  ผูสูงอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป  รอยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี
รายได ถาเปรียบเทียบอัตราการวางงานท้ังจังหวัด รอยละ ๐.๙๗  ถือวาอัตราการวางงานของประชากรในเขตตำบล
ตลาดไทรมีอัตราท่ีต่ำกวามาก  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตตำบล
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ตลาดไทรบางบางหมูบานสวนมากมีอาชีพคาขาย  มีรานคา  ทำใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ำกวาคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอปรอยละ
๗๕  ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำคาครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง
ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ำทวมเปนประจำ  บางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทำ
การเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม
เชน ปริมาณการปลอยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ำมีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังองคการบริหารสวน
ตำบลตลาดไทร การแกปญหาคือ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัด
โครงการทำความสะอาดทอและรางระบายน้ำในหมูบาน โดยการจางแรงงานในหมูบาน ผลทีไดปญหาการระบายน้ำ
ลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมมากข้ึน  และทำใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังองคการบริหารสวนตำบล
ตลาดไทร ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อุดหนุนกลุมอาชีพในหมูบาน แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาด
ความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด

(๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานแรงงาน

จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลัง
แรงงาน รอยละ  ๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ำกวาระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพ้ืนท่ี
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทำงานตางประเทศ

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหหมูบานเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  จากการ
สำรวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม
การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวน
ตำบลตลาดไทรพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

 ดานการศึกษา
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน

เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไดเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ  ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี ปญหาคือ
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

 ดานคานิยมของคนในพื้นท่ี
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ

ประชากรบางรายท่ีไปรวมทำกิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตตำบลตลาดไทรใหความรวมมือกันทำ
กิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ัง
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ท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะ
ใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุชนเห็นความสำคัญของครอบครัว เชน
การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ

แกปญหาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ท่ีสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จำกัด   ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผูนำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิด
ความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย

 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลตลาดไทร จากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอ

ประทายไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ทราบนั้นพบวาในเขตตำบลตลาดไทรมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือ
เทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน
หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาของอบต.สามารถทำ
ไดเฉพาะตามอำนาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอำนาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ก็ได
ใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีของตำบลตลาดไทรสวนมากเปนพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน

ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ก็ไดแก  ดิน  น้ำ
ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ำกรอย
ไมสามารถท่ีจะนำน้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ำฝน  น้ำใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรได
เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไข
ปญหา เทศบาลไดจัดทำโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ี
สาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน

(๕)  ดานการเมือง – การบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีท้ังหมด ๑๓ หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซึ่งเปน

ตัวแทนของชุมชน ๗ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ประชาชน
ใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรและนายก
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔,๕๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒
จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น
๔,๕๒๐ คิดเปนรอยละ  ๗๗.๕๒  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายาย
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ออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกอบต. โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผูใหญบาน  การแกไขปญหาของอบต.คือ  ขอความรวมมือ  ผูนำ เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง
พฤติกรรมและใหรายงานอำเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการ
เลือกตั้งท่ีกระทำไดและทำไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตำบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล จากผลการประชุม
ทุกครั้งท่ีอบต.จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหอบต.ดำเนินงาน
ตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑.ยุทธศาสตรตามแนวทางพระราชดําริ
๑ แผนงานุตสาหกรรมและโยธา ๗ ๘๘๐๐๐๐๐ ๑๓ ๑๗๗๘๐๐๐๐ ๑๗ ๒๐๙๔๐๐๐๐ ๓๗ ๓๔๖๙๙๘๐๐ ๒๐ ๒๔๗๐๐๐๐๐ ๙๔ ๑๐๗๙๒๙๘๐๐
๒ แผนงานุการเกษตร ๔ ๕๐๐๐๐ ๔ ๑๐๐๐๐๐ ๔ ๑๐๐๐๐๐ ๓ ๕๐๐๐๐ ๔ ๑๐๐๐๐๐ ๑๙ ๔๐๐๐๐๐

รวม ๑๑ ๘๘๕๐๐๐๐ ๑๗ ๑๗๘๘๐๐๐๐ ๒๑ ๒๑๐๔๐๐๐๐ ๔๐ ๓๔๗๔๙๘๐๐ ๒๔ ๒๔๘๐๐๐๐๐ ๑๑๓ ๑๐๘๓๒๙๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑ แผนงานการศึกษา ๒๔ 4785150 24 ๔๙๒๐๑๔๐ ๒๑ ๓๙๗๒๑๔๐ ๒๗ ๔๐๙๔๑๔๐ ๒๘ ๔๔๘๐๑๔๐ ๑๒๔ ๒๒๔๘๖๗๔๐
๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ๖ 255000 ๖ ๒๔๔๐๐๐ ๖ ๒๔๔๐๐๐ ๖ ๒๔๔๐๐๐ ๖ ๒๔๔๐๐๐ ๓๐ ๑๒๗๔๐๐๐
๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมซน ๑๐ ๓๘๐๐๐๐ ๑๐ ๓๘๐๐๐๐ ๑๐ ๓๘๐๐๐๐ ๑๐ ๓๘๐๐๐๐ ๑๐ ๓๘๐๐๐๐ ๔๐ ๑๙๐๐๐๐๐
๔ แผนงานสาธารณสุข ๑๓ 3207500 ๑๔ ๓๒๔๗๔๐๐ ๑๔ ๑๒๔๗๔๐๐ ๑๓ ๑๒๐๗๔๐๐ ๑๓ ๘๔๗๔๐๐ ๖๗ ๙๗๘๗๔๐๐
๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕ ๔๓๐๐๐๐ ๘ 450000 ๙ ๖๑๐๐๐๐ ๘ ๔๖๐๐๐๐ ๑๐ ๖๓๐๐๐๐ ๔๐ ๒๗๘๐๐๐๐

รวม ๕๘ 9057650 62 9241540 60 6453540 64 6385540 67 ๖๕๘๑๕๔๐ ๓๐๑ 38228140
๓.ยุทธศาสตรดานพัฒนาเศรษฐกิจ
๑ แผนงานการเกษตร 14 2560000 ๑๖ 2640000 ๑๓ 3970000 ๑๑ 7590000 ๑๖ 9660000 ๗๐ ๒๖๔๒๐๐๐๐

รวม 14 2560000 ๑๖ 2640000 ๑๓ 3970000 ๑๑ 7590000 ๑๖ 9660000 ๗๐ ๒๖๔๒๐๐๐๐
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง
๑ แผนงานุตสาหกรรมและโยธา 54 27078000 52 32358000 69 20173000 42 21750000 59 75090000 ๒๗๖ ๑๗๖๔๔๙๐๐๐
๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15 927500 ๑๑ 795000 ๑๕ 417500 ๑๗ 447500 ๑๗ 3367500 ๗๕ ๕๙๕๕๐๐๐
๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 120000 2 120000 3 140000 3 140000 4 240000 ๑๔ ๗๖๐๐๐๐
๔ แผนงานการเกษตร ๘ ๓๓๐๐๐๐๐ 4 650000 5 2000000 3 650000 1 100000 ๒๑ ๖๗๐๐๐๐๐

รวม ๗๙ 31425500 69 33923000 92 22730500 65 22987500 81 78797500 ๓๘๖ ๑๘๙๘๖๔๐๐๐

แบบ ผ.๐๑

๓๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ จ



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑ แผนงานบริหารงานท่ัวโป ๑๙ ๑๗๔๔๐๐๐ ๑๙ ๑๗๔๔๐๐๐ ๒๐ ๒๑๒๔๐๐๐ ๑๔ ๑๓๐๐๐๐๐ ๑๔ ๘๓๔๐๐๐ ๘๗ ๗๗๔๐๐๐๐

รวม ๑๙ ๑๗๔๔๐๐๐ ๑๙ ๑๗๔๔๐๐๐ ๒๐ ๒๑๒๔๐๐๐ ๑๔ ๑๓๐๐๐๐๐ ๑๔ ๘๓๔๐๐๐ ๘๗ ๗๗๔๐๐๐๐
รวมท้ังสิน ๑๘๑ ๕๓๖๓๗๑๕๐ ๑๘๓ ๖๕๔๒๘๕๔๐ ๒๐๖ ๕๖๓๑๘๐๔๐ ๑๙๔ ๗๓๐๑๒๘๔๐ ๒๐๒ ๑๒๐๖๗๓๐๔๐ ๙๕๗ ๓๗๐๕๘๑๙๔๐

๓๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ รวม ๕ จ



แบบ ผ.๐๑/๑
บญัชสีรปุโครงการพฒันา

ทีนํามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชุมชน
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตลาดไทร

จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ จํานวน งบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1 โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพี 10 ########    18 ########      15
#######

    33
########

    19
24,850,000

     95        92,945,000

2 โครงการสง่เสรมิสขุภาพ 10 ########    18 ########      15
#######

    33
########

    19
24,850,000

     95        92,945,000

3 โครงการขดุลอกคลอง 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  2,600,000 13    2,600,000      65        13,000,000
4 โครงการกําจัดวัชพชื 5    100,000 5    100,000 5    100,000 5     100,000 5       100,000      25             500,000
5 โครงการฝึกอาชพี 13    100,000 13    100,000 13    100,000 13     100,000 13       100,000      65             500,000
6 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 39 ########    39 ########      39 ########     39  7,800,000     39    7,800,000    195        39,000,000
7 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 10 ######## 15 ######## 20 ######## 20  2,600,000 15    2,600,000      80        13,000,000
7 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ 13 ######## 13 ######## 15 ######## 15  2,600,000 20    2,600,000      76        13,000,000
8 โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา 9 ######## 12 ######## 12 ######## 12  6,000,000 12    6,000,000      57        26,700,000
9 โครงการจัดซือเครืองออกกําลังกาย 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000

10 โครงการสง่เสรมิและปรับปรงุเมล็ดพันธข์า้ว 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
11 โครงการปลกูพชืฤดแูลง้ 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
13 โรงการแพสบูนํา 5 ########      5 ########        5 ########       5  1,500,000       5    1,500,000      25          7,500,000
14 โครงการซอ่มแซมประปาหมูบ่า้น 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
15 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์กฬีา 4      50,000      4      50,000        4      50,000       4       50,000       4         50,000      20             250,000
16 โครงการปรับปรงุภมูทัิศน์ 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
16 โครงการสนับสนุนการเลียงสตัว์ 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
17 โครงการลานกฬีาหมูบ่า้น 3 ########      3 ########        3 ########       3  3,000,000       3    3,000,000      15        15,000,000
18 โครงการซอ่มแซมหอกระจายขา่ว 13    100,000 13    100,000 13    100,000 13     100,000 13       100,000      65             500,000
19 โครงการปรับปรงุภมูทัิศนส์วนปู่ ตา 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000
20 โครงการกลุม่ปลกูชา้วหอมมะลิ 13 ######## 13 ######## 13 ######## 13  1,300,000 13    1,300,000      65          6,500,000

รวม ๕ ปี
โครงการ

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐



บญัชสีรปุโครงการพฒันา
ทีนํามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชุมชน

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตลาดไทร

จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณ จํานวน งบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

รวม ๕ ปี
โครงการ

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐

21 โครงการตลาดนําป่าดกู 2    200,000      2    200,000        2    200,000       2     200,000       2       200,000      10          1,000,000 #

รวม 266 ########  290 ########    291 ########   327 #########   299  88,050,000 #####      374,340,000



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ โครงการตามแนวทางพระราชดําริ
  ๑. ยุทธศาสตร  โครงการตามแนวทางพระราชดําริ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โรงสูบน้ําดวยพลัง ๑. เพื่อการเกษตรกรรมของ ๑.ซอมแซมโรงสูบน้ําดวยพลังไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ80% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๕๑๐๓ กองชาง

ไฟฟา ประชาชน หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ของประชาชนที่ ๑๐๒.๗๕๑๓๐๘

๒. เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง ๒.กอสรางโรงสูบน้ําดวยพลังไฟฟา พรอม ใชน้ํา กองชาง

การเกษตร กอสรางคลองดาดคอนกรีต ความยาว ๕๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - 15.504889
เมตร หมูที่ ๕,๑๒(ทุงหัวดวน) 102.751495
๓.กอสรางโรงสูบน้ําดวยพลังไฟฟา  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง
หมูที่ ๑ บานหนองบัว

๒ โรงสูบน้ําพลังไฟฟา ๓.กอสรางโรงสูบน้ําดวยพลังไฟฟา  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 15.498537 กองชาง

บานฉนวนหมูที่ ๓ 102.768948

๔.กอสรางแพสูบน้ําจากลําสะแทด-  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

สระหนองเรือ บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

๕.กอสรางโรงสูบน้ําดวยพลังไฟฟา  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๔๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ 1.เพื่อเปนการกักเก็บน้ําไวใช ๑. กอสรางฝายน้ําลนหมูที่ ๒ บานประทาย  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -   - จํานวนแหลงนํ้า กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรที่ ๑๕.๕๑๗๖๒๓ กองชาง

2.เพื่อการสัญจรมีความสะดวก  -ฝายน้ําลนหางไผแหลมกวาง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ที่เพ่ิมขึ้น เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๕๖๗๕ ชลประทาน

ปลอดภัย  -ฝายน้ําลนจากวังยางลงลําสะแทด

๒. ซอมแซมฝายน้ําลน บานตลาดไทร ม.๗  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - จํานวนแหลงนํ้า กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรที่ ๑๕.๕๔๖๒๙๕ กองชาง

 กวาง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ที่เพ่ิมขึ้น เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๒๘๘๒ ชลประทาน

๓.ฝายน้ําลน คลองกระถิน  หมู ๑๐  -  -   - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ชลประทาน

๒ ๑.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๑. ขุดลอกสระหนองบัว หมูที่ ๑ บานหนองบัว   -  -  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนแหลงนํ้า เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร๑๕.๕๔๗๘๒๓ กองชาง

๒.เพื่อแกปญหาภัยแลง กวางเฉล่ีย100 เมตรลึก5.50 เมตร ที่เพ่ิมขึ้น ๑๐๒.๗๖๘๑๒๖
๓.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ ยาว 110 เมตร

เกษตรกร ๒.ขุดลอกสระหนองบัว หมูที่ ๑  -  -  -  - ๓๕๐,๐๐๐ กองชาง

๓.ขุดลอกวังยางบานประทาย หมูที่ ๒ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐   -   -  - จํานวนแหลงนํ้า " กองชาง

ที่เพ่ิมขึ้น
๔.ขุดลอกบุงใหญบานธรรมจักร หมูที่ 12  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - " ๑๕.๕๐๐๔๕๕ ๑๐๒.๗๕๗๘๑๑

๕.ขุดลอกหนองจาน หมูที่ ๑๒ บานธรรมจักร  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐   - กองชาง

๖.ขุดลอกหนองมน บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๗.ธนาคารน้ําใตดิน   -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขุดลอกหนองตาเถิง บานธรรมจักรหมูที่ ๑๒   - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

กรรมและอุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

๔๑

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

กอสรางและ
ซอมแซมฝายน้ําลน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๙. ขุดลอกแอก บานตลาดไทร หมูที่ ๖  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๒.เพื่อแกปญหาภัยแลง ๑๐. ขุดลอกหนองปรือหมูที่ ๗ บานหนองปรือ  -  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร๑๕.๕๑๘๔๖๑ กองชาง

๓.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ พื้นที่ขุดลอก ๑๘ ไรลึก ๑.๗๐ เมตร กรรมและอุปโภค บริโภค ๑๐๒.๗๘๔๐๔๒

เกษตรกร ๑๑. ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร(ฮองเหมือง)  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๐๑๕๕๗
 กวาง ๒ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๒.๗๘๐๗๗๑ กองชาง

หมูที่ ๓ บานฉนวน

๑๒.โครงการขุดลอกหนองกก หมูที่ ๔   -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๔๑๓๙๙ กองชาง

บานหนองกก ๑๐๒.๗๙๖๑๘๙

๑๓. โครงการขุดลอกหนองกรด ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑๕.๔๙๐๘๓๖ กองชาง

บานตูม ม.๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๑๓

๑๔. ขุดลอกคลองเหมืองเกา - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๘๘๗๘ กองชาง

บานโนนงิ้ว หมูที่ ๙ ๑๐๒.๗๙๘๕๕๐

๑๕.ขุดคลองไสไก จากนานายประหยัด - ๓๐๐,๐๐๐  -  - - ๑๕.๕๕๖๐๖๗ กองชาง

ธรรมไธสง - แอก หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ ๑๐๒.๗๗๒๘๔๒

๑๖. ขุดขยายสระโคกปาชา   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๑๒๐๒๕ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๖๖๔๐๔

๑๗. ขุดลอกขยายสระโคกจิก   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๒๖๔๗ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๕๕๑๗๙

๑๘. ขุดคลองหนองเรือ   -   -   - ๓๐๐,๐๐๐  - กองชาง

 บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๔๒

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๑๙. ขุดลอกหนองคุมดิน   -  - ๒๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพื่อแกปญหาภัยแลง หมูที่ ๑๐ บานโนนตะครอ ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ ใชน้ํา ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๐. ขุดลอกหนองสงล้ี  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๔๐๑๗๑ กองชาง

 ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 62,576 ลบ.ม ๑๐๒.๗๙๖๐๒๙

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.๘๐ เมตร

๒ แถว จํานวน ๘๐ ทอน หมู ๔ บานหนองกก

๒๑. ขุดลอกคลองออ บานฉนวน หมูที่ ๓ -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๒๒. ขุดลอกคลองออหมูที่ ๙ บานโนนงิ้ว ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -   - ๑๕.๕๒๑๗๕๔ กองชาง

๑๐๒.๗๙๙๓๓๐

๒๓.ขุดขยายละเลิงเกลือ บานประทาย หมูที่ ๒  -  -  - ๗๐๐,๐๐๐   - กองชาง

๒๔.ขุดลอกลําสะแทดบานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -   - ๑๕.๔๙๖๓๕๒ กองชาง

ทาหวา  ทาแฮ ทาสองคอน ๑๐๒.๗๖๓๓๙๒

๒๕.ขุดลอกคลองออบานประทาย  -   -   - ๕๐๐,๐๐๐   - กองชาง

หมูที่ ๒

๒๖.ขุดลอกหนองไผ บานตลาดไทร หมูที่๖   - ๑๕๐,๐๐๐  -   -   - กองชาง

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๔๓

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๒๗. ขุดลอกหนองแสง บานโนนงิ้ว หมูที่ ๙   - ๒๐๐,๐๐๐   -  -  - รอยละ๘๐% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพื่อแกปญหาภัยแลง ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ ใชน้ํา ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๘. ขุดลอกหนองมวง บานประทาย หมูที่ ๒  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๙.ขุดสระทุงนานอย บานตลาดไทร  หมูที่ ๖  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   - ๑๕.๕๐๙๑๓๗ กองชาง

๑๐๒.๗๘๙๑๘๑

๓๐.ขุดลอกลําสะแทด  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

31.ปรับปรุงสระหนองปรือ หมูที่ ๗ ๕๐๐,๐๐๐   -   -   -   - กองชาง

บานหนองปรือ

3๒.โครงการขุดลอกสระโคกหิน หมู13   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

33.โครงการฝงร้ัวลอมสระหนองหญาปลอง   - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

บานหนองปรือ  หมูที่ ๗(เสาปูนพรอมลวดหนาม)

34.โครงการขุดลอกสระหนองมวง หมู2   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,150 ลบ.ม

๓๕.โครงการกอสรางคันกั้นน้ํา บานฉนวน   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - กองชาง

จากนาประปา-นานายสนั่น

36.โครงการขุดลอกขยายสระโคกปาชา หมู5   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,140 ลบ.ม

๔๔

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
๓๗.โครงการขุดลอกคลองไสไก โคกหนองแวง   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - กองชาง

นอยลาง-นานายสมัย จันทีนอกและนานายสมพงษ บุญศิริ

๓๘.โครงการขุดลอกคลองไสไก จากคลองสง   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

 -นานางอนงค คําสิงหนอก

39โครงการขุดลอกสระโคกกรวด หมู13 ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,150 ลบ.ม

๔๐.โครงการขุดลอกคลองไสไก จากคลองสงน้ํา   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - กองชาง

  - นานางเหลือง  ปลํ้ากลาง

๔๑.โครงกาขุดลอกคลองไสไก จากคลองสงน้ํา   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ถึงนาแกน

๔๒.โครงการฝงร้ัวลอมสระหนองปรือ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

หมูที่ ๗ บานหนองปรือ

43โครงกาขุดลอกสระหนองกรด  หมู11   - ๕๐๐,๐๐  -  - กองชาง

๔๔.โครงกาขุดลอกคลองละลม  หมู2   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ขุดลอกขนาดกวาง 54.00 ม. ยาว 215.00 ม.ลึกเฉล่ีย 1015.00ม.ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,475 ลบ.ม.

๓ คลองสงน้ํา ๑.โครงการวางบอล็คคอนเวิรส  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

ฝายน้ําลนหางไผแหลม

๑.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๒.กอสรางคลองสงน้ํา บานดอนอีลุมม.๕  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๑ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพื่อแกปญหาภัยแลง คลองดินสงน้ํารอบโคกจิก ของประชาชนที่ ตลอดท้ังปและเพิ่มผลผลิต

๓3.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ ๓.วางทอสงน้ํา เขาหนองกรด บานตูม  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ใชน้ํา  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

เกษตรกร หมูที่ ๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

 -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๒๕๒๗๓ กองชาง

๑๐๒.๗๘๔๐๖๙

๔๕

๔. วางทอสูบน้ําจากคลองละลมเขาหนองปรือ
 หมู ๗ บานหนองปรือ ขนาด PVC ๔ นิ้ว
๑,๐๐๐ เมตร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงน้ํา ๑.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๕.วางทอสงน้ํา เช่ือมบานเอราวัณ-  -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง
๒.เพื่อแกปญหาภัยแลง ตลาดไทรรีสอรท
3.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ ๖.วางทอจากลําแอก บานตลาดไทร หมูที่ ๖ ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

เกษตรกร จากนาประยุทธ สียางนอก-หนองเรือ ของประชาชนที่ ตลอดท้ังปและเพิ่มผลผลิต

๗.วางทอสงน้ํา จากวังตาสุข-สระหนองเรือ   - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ใชน้ํา  ทางการเกษตร กองชาง

บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

๘.วางทอสงน้ํา จากลําสะแทด - นานายเกิด   - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

๙.กอสรางคลองสงน้ํา บานตูม  หมูที่ ๑๑   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   -  -

๑๐.วางทอสงน้ํา  บานโนนงิ้ว  หมูที่ ๙  -   -  -   - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๑.วางคลองสงน้ําจากคลองออ-ถนนลาดยาง  -  - ๒๐๐,๐๐๐   -   - กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑(นานายชวง)

๑๒.คลองสงน้ําหนองจิก-บานฮาง หมูที่ ๔ ๒๐๐,๐๐๐  -  -   -   - กองชาง

บานหนองกก(ตอคลองจากบานดอนอีลุม)
๑๓.วางทอสงน้ําโคกปาชา หมูที่ ๕   - ๕๐๐,๐๐๐  -   - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
  - นาแกน บานฉนวนม.๓ ของประชาชนที่ ตลอดท้ังปและเพิ่มผลผลิต

๑๔.วางทอสงน้ําจากสระโคกจิก - นานาง   -   -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
เหรียญทอง  คําสิงหนอก ของประชาชนที่ ตลอดท้ังปและเพิ่มผลผลิต

๔๖

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงน้ํา 1.เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทั่วถึง ๑๕.-วางทอสระหนองกก หมูที่๔ -ลงคลอง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

2.เพื่อแกปญหาภัยแลง กระถิน  วางทอยาว ๑๒เมตร ในการเกษตรรอยละ๘๐%
3.เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ  -คันคูกั้นคลองกระถิน  ยาว ๑๒ เมตร

เกษตรกร 1๖.วางทอสงน้ําจากนานายบุญลอม  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

 - ลําสะแทด บานหนองเรือ หมูที่ ๘

๑๗.คลองดาดบานดอนอีลุมสายนานายบุญทัน  - ๒๐๐,๐๐๐  -   -   -

คําสิงหนอก

๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๑๙,๗๕๐,๐๐๐ ๓๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒๔,๘๕๐,๐๐๐  -  -  -รวม ๗๕ โครงการ

งบประมาณ

๔๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การกําจัดวัชพืช

แหลงน้ํา

๑. เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมี
ความสะอาด ๑. กําจัดวัชพืชคลองละลม หมูที่ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% แหลงน้ําสะอาดไมต้ืนเขิน สํานักปลัด สํานักปลัด
๒. เพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตว
น้ํา ของครัวเรือน
๓. เพื่อปองกันการต้ืนเขินของ
แหลงน้ํา

๒.กําจัดวัชพืช หมูที่ 3,8,12
ประชาชน

๒ โครงการอนุรักษจิก เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษธรรมชาติและ กองชาง
พื้นที่สาธารณะโคก สีเขียวท่ีเพิ่มขี้น สิงแวดลอม
 หมูที่ ๕

๓ โครงการอนุรักษ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จากการจัดทําโครงการ สํานักปลัด
พันธุกรรมพืชอัน พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ
เนื่องมาจาก สีเขียวท่ีเพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพฯ

๔ โครงการปลูกปา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติจิต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สํานักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ อาสาสรางปารักษน้ํา สีเขียวที่เพิ่มข้ีน และส่ิงแวดลอม
จิตอาสาสรางปา จากการจัดทํา
รักษน้ํา โครงการ

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๘,๘๕๐,๐๐๐ ๑๗,๘๘๐,๐๐๐ ๒๑,๐๔๐,๐๐๐ ๓๔,๗๔๙,๘๐๐ ๒,๔๘๐,๐๐๐  -  -

จัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ

๔๘

รวม ๑๙ โครงการ
รวมท้ังสิ้น 311 โครงการ

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

อนุรักษพื้นที่สาธารณะโคกจิก หมูที่๕



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหาร ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา จากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๒ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ตําบลตลาดไทร ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

จํานวน ๔ แหง ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๔ โครงการสงเสริมพัฒนาการและ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน สงเสริมพัฒนาการและ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ พัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน กองสวัสดิการ
การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน จํานวนเด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

๔๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มนมที่มี ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน คุณคาทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๖ โครงการจัดกิจกรรม ๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนไดแสดงออกดานตางๆ กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ การทางดานรางกายและจิตใจ วันเด็กแหงชาติ ของผูเขารวม ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๒. เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถ กิจกรรม

พัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ

๗ โครงการโรงเรียนครอบครัว เพ่ือสงเสริมความสัมพันธสมาชิกใน เพ่ือใหเด็กและสมาชิกในครอบครัว ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนไดเรียนรูจาก กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ครอบครัว รักใคร สามัคคี ของผูเขารวม ประสบการณตรง  และไดเรียนรู

กิจกรรม จากสถานที่จริง

๘ โครงการติดตั้งเหล็กดัด เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้วเหล็กดัด โครงการติดตั้งเหล็กดัด  -  -  -  - ๘๐,๐๐๐ ติดตั้งเหล็กดัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๙ โครงการกอสรางที่แปรงฟน เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กอสรางที่แปรงฟน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  -    - เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ

๑๐ โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -

พัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม เด็กเล็กใหนาอยู

๑๑ โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา กอสรางรั้วศูนยพัฒนา  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา
เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก

งบประมาณ

๕๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ จัดซ้ือวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว วิทยาศาสตรการแพทย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  - ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว กองการศึกษา

(ปรอทวัดไข) ดูแลเด็ก (ปรอทวัดไข) ศึกษาฯ

ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ

๑๒ โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู กองการศึกษา
เด็กเล็กบานดอนอีลุม เด็กเล็กใหนาอยู เด็กเล็กบานดอนอีลุม มาตรฐาน

๑๓ โครงการตอเติมปรับปรุงอาคาร ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการตอเติมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กใหนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู มาตรฐาน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๔ โครงการเทพ้ืนคอนกรีตปูหญา เพ่ือปรับภูมิทัศนและบริบทภายใน หญาเทียมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  -  - สนามเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก กองการศึกษา

เทียมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดไทรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กใหดีขึ้น บานตลาดไทร เลน ได มีรั้วรอบขอบชิด

(สนามเด็กเลน) มาตรฐาน

๑๕ โครงการเทพ้ืนปูนภายในศูนย เพ่ือปรับภูมิทัศนและบริบทภายใน เทพ้ืนปูนภายในศูนย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  -  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

และพิมพลายคอนกรีตพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กใหดีขึ้น และพิมพลายคอนกรีตพัฒนา มีรั้วเปนเอกเทศทําใหเกิดความ

เด็กเล็กบานตลาดไทร เด็กเล็กบานตลาดไทร สนามเด็ก ปลอดภัยแกเด็ก

๑๖ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กมีสนามเด็กเลนไดมาตรฐาน สนามเด็กเลนศพด. บานหนองกก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - เลน ได ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

ศพด. บานหนองกก ปลอดภัย มาตรฐาน เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน

งบประมาณ

๕๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหนาอยู ของประชาชน แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู ที่ใชประโยชน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๘ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองการศึกษา

นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กที่เขารวม

๑๙ โครงการขยายน้ําประปา เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา ขยายน้ําประปาสําหรับ  -  -  -  - ๔๐,๐๐๐ โครงการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๐ โครงการอบรมคุณธรรม ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู อบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับเด็กและ หลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา และเยาวชน ตําบลตลาดไทร ของบุคลากรเขา หลักธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนา

เยาวชน ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี รวมโครงการ ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๑ โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือสงเสริมกิจกรรมใหเด็กนักเรียน โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี กองการศึกษา

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี ของนักเรียนเขา มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๒๓ โครงการติดตั้งมุงลวด โครงการติดตั้งมุงลวด  -  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง

๒๔ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รวมโครงการ สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดีกองการศึกษา

ตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร เชนหองชีวิต ประจําตําบลตลาดไทร

(หองอาหาร)

งบประมาณ

๕๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕ โครงการพัฒนาฝกอบรม  ๑.สงเสริมใหครูผูดูแลเด็กไดพัฒนาการ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ครูผูดูแลเด็กทั้ง ๔ ศูนย กองการศึกษา

ครูผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษา ดูงาน ของบุคลากรเขา

๒๖ โครงการศึกอบรมภาษาเบ้ืองตน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รวมโครงการ องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
กลุมประเทศประชาคม พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

เศรษฐกิจของอาเซียน รอยละ๘๐% กองการศึกษา/

๒๗ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  - ของนักศึกษาเขา นักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๘ โครงการสงเสริมการอาน เพ่ือใหนักศึกษา มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู  -  -  - ๑๒,๐๐๐  - รอยละ๘๐% นักศึกษา มีทักษะกระบวนการ กองการศึกษา/

รักการคนควา ของนักศึกษาเขา แสวงหาความรู รักการคนควา กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๙ โครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
ตลาดไทร กาวไปสูAEC ของบุคลากรเขา พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

รวมโครงการ

๓๐ โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือหนังสือเรียน ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของบุคลากรเขา กระตือรือรนในการเรียนรู

รวมโครงการ

แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

๕๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ สอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของประชาชน กระตือรือรนในการเรียนรู

๒.เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ ทั้ง ๔ ศูนย ที่ใชประโยชน

กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๒ โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ๑.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง ๔ ศูนย ของเด็กนักเรียน มีอุปกรณคอมพิวเตอรในการจัด

ที่ใชประโยชน เตรียมสื่อการเรียนการสอน
๓๓ คาจัดการเรียนการสอน วัสดุ เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ จัดการเรียนการสอน วัสดุ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ กระตือรือรนในการเรียนรู การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๔ คาหนังสือเรียน " หนังสือเรียน ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
๓๕ คาอุปกรณการเรียน " อุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก
๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ รอยละ๘๐% กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๖ คาจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน " คาจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ของเด็กนักเรียน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๗ คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน " กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ที่ใชประโยชน กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๔,๗๘๕,๑๕๐ ๔,๗๘๕,๑๕๐ ๑,๙๗๒,๑๕๐ ๔,๖๓๔,๑๕๐ ๔,๕๘๐,๑๕๐  -  -

แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

๕๔

รวม 124 โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน จัดกิจกรรมการมีสวยรวมของชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีความตระหนักและรักใน กองสวัสดิการ

รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกาย ของประชาชน การรักษาความสะอาด สังคม/อนามัย
๒ โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน รักสุขภาพ สรางสุขดวยธรรมปญญา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน กองสวัสดิการ
๓ โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สังคม

คนพิการและทุพลภาพนุมชน รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย
๔ โครงการอบรมใหคนพิการ, ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุและ ๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม คนพิการไดรับรูสิทธิประโยชน สังคม
ประชาชนทั่วไปถึงสิทธิ    สุขภาพอนามัยของประชาชน
ประโยชนในการเขาถึงการ
บริการของรัฐ

๕ โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อเปนชวยเหลือประชาชนผูยากไร ซอมแซมท่ีอยูอาศัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส กองสวัสดิการ
กับประชาชนผูยาก,ไรผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ท่ีขาดผูดูแล ผูยากไรและ ไดรับการชวยเหลือดูแล สังคม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผูดอยโอกาสที่

๖ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับการชวยเหลือ สังคม
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส

๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ

โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน
ตําบลตลาดไทร

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

๕๕

รวม 30 โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือใหไดแสดงออกซ่ึงความกตัญู ๑.จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสวัสดิการ

กตเวทีตอผูสูงอายุ ๒.จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ เรื่อง ของผูเขารวม ๒.ไดรวมกันสืบสานประเพณี สังคม
๒.เพ่ือเปนการอนุรักษไวซ่ึงขนบประเพณี การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
สงกรานต

๒ โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรี ๑.เพ่ือพัฒนากิจกรรมขององคกรสตรี สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคกรสตรีมีกิจกรรมที่เปนประโยชน กองสวัสดิการ
และจัดกิจกรรมองคกรสตรี ๒.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน องคกรสตรี ของผูเขารวม ตอชุมชนมากยิ่งขึ้น สังคม

๓.ฝกอบรมอาชีพ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม องคกรสตรีมีความรูความเขาใจ
องคกรสตรี รอยละ๘๐%

๓
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวในทองถิ่น
จัดอบรมกลุมอาชีพ จัดอบรมใหความรู

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
รอยละ๘๐% ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวใน กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร
๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนา

และสงเสริมกลุมอาชีพทุกกลุมในตําบล
ของประชาชน ทองถิ่น สังคม

๔ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมการัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ชาย/หญิงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ของผูเขารวม ผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรง รวมกันเปนกลุม กองสวัสดิการ
จัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ มีภูมิลําเนาในตําบลตลาดไทร กิจกรรม ชวยเหลือกัน ไมเปนโรคซึมเศรา สังคม

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูสูงอายุและพิการ รายไดเพ่ิมขึ้น ผูสูงอายุ ของผูเขารวม รายไดเพ่ิมขึ้น สังคม

๖ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม จัดฝกอบรมอาชีพสําหรับผูพิการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กิจกรรม ผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูพิการ รายไดเพ่ิมขึ้น ตําบลตลาดไทร รายไดเพ่ิมขึ้น สังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผูสูงอายุ

๕๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการเสริมสรางครอบครัว ๑.เพ่ือสรางความรักความเขาใจและ โครงการเสริมสรางครอบครัว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูเขาอบรมไดรับความรูและเขาใจ กองสวัสดิการ

อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด
ความสัมพันที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว

อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด
ของผูเขารวม ในบทบาท หนาที่  ความสําคัญของ

สังคม

๒.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง กิจกรรม ครอบครัว
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว ๒.ผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความ
๓.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง สําคัญขิงครอบครัวและผลกระทบ
ปญหายาเสพติด ในเรื่องยาเสพติด

๘ โครงการฝกอาชีพและ ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่ โครงการฝกอาชีพและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูตกเกณฑจปฐ.ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ตกเกณฑจปฐ. สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ของผูเขารวม สงเสริมในดานอาชีพใหมีรายได สังคม

กิจกรรม เพ่ิมขึ้น
๙ โครงการฝกอาชีพสําหรับผูมี ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยภายใน ฝกอาชีพสําหรับผูมีรายไดนอยและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

รายไดนอยและประชาชนทั่วไป ตําบลตลาดไทร ประชาชนทั่วไปตําบลตลาดไทร ที่ใชประโยชน
ตําบลตลาดไทร

๙ โครงการปองกันและแกไข สรางความตระหนักและความรูเรื่องบทบาท กลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตําบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทั่วไปมีภูมิคุมกัน กองสวัสดิการ
ปญหาการตั้งครรภกอนวัย และคุณคาความเปนชาย  หญิงในสังคม ตลาดไทร ของประชาชน ในการจัดการกับสถานการณ สังคม
อันควร ที่ใชประโยชน เรื่องเพศ

๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ

๕๗

รวม ๕๐ โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานของ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ รอยละ๘๐% กลุมอสม. ดําเนินกิจกรรมไดอยาง กองสวัสดิการ

สาธารณสุข หมูบาน(อสม.)ในเขตพ้ืนที่ กลุม อสม. ในชุมชนทุกหมูบาน ของประชาชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น สังคม
อบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑๓ หมูบาน ที่ใชประโยชน
ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๒ โครงการควบคุมโรคกรณี ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด กองสวัสดิการ
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติ โรคระบาด หรือภัยพิบัติ

3 โครงการตามพระราชดําริ เพ่ือจัดโครงการพระราชดําริ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ที่ลดลง โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด
ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข

๔ โครงการตรวจมะเร็งปอด เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งปอดของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด
 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

5 โครงการมะเร็งทอน้ําดี เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งทอน้ําดีของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด
 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร  สุขภาพอนามัยของประชาชน

6 โครงการมะเร็งลําไสใหญ เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งลําไสใหญของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด
 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่ใชประโยชน

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการสาธารณสุข
หมูบาน(อสม.)

๕๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ ๑.เพ่ือการควบคุมปองกัน ๑.ซ้ือสารเคมีทรายอะเบทกําจัด ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

โรคไขเลือดออกในชุมชน ลูกน้ํายุงลาย ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง
๒.ซ้ือน้ํายาสําหรับพนสารเคมี ที่ใชประโยชน
กําจัดยุง

๘ โครงการสัตวปลอดโรค เพ่ือการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดซ้ือวัคซีนฉีดปองกันสุนัขบา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สุนัขทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน สํานักปลัด
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบาตาม สําหรับฉีดสุนัข ของประชาชน
ปริธานฯ ที่ใชประโยชน

๙ เพ่ือใหประชาชนตําบลตลาด จัดอบรมใหความรูแกประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนความรูและความ กองสวัสดิการ
ไทรมีความรูและความเขาใจ ตําบลตลาดไทรทุกกลุมชวงอายุ ของประชาชน เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสมากขึ้น สังคม
เกี่ยวกับโรคเอดสมากขึ้น ที่ใชประโยชน รวมถึงหางไกลยาเสพติด

๑๐ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ดูแลปองกันรักษาและสงเสริม กองสวัสดิการ
๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน    สุขภาพอนามัยของประชาชน สังคม
   สุขภาพอนามัยของประชาชน ที่ใชประโยชน

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

โครงการจัดซ้ือน้ํายาพนหมอก
ควันและทรายอะเบท

โครงการเยาวชนตลาดไทร
หางไกลโรคเอดส

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลตลาดไทร

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลตลาดไทร และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

๕๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ เพ่ือการควบคุมและปองกันโรคติดตอไมให ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

ในชุมชน ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง
ที่ใชประโยชน

๑๒ โครงการประกวดหมูบาน เพ่ือการควบคุมและปองกันโรคติดตอ ประกวดหมูบานปลอดขยะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% หมูบานสะอาดปองกันและควบคุม สํานักปลัด
ปลอดขยะ และสงเสริมสุขภาพ ของประชาชน โรคติดตอในชุมชน

ที่เขารวมโครงการ

๑๓ โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดซ้ือถังขยะ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด
ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๔ โครงการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ บอบําบัดสิ่งปฏิกูล  -  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กองชาง
ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๕ โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอปริมาตรกระบอกสูบ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐  -  -  - สํานักปลัด
แบบอัดทาย ไมตํากวา๖,๐๐๐ ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา๑๗๐ กิโลวัตต

๓,๒๐๗,๕๐๐ ๓,๒๕๗,๕๐๐ ๑,๓๐๒,๕๐๐ ๑,๒๕๒,๐๐๐ ๙๐๒,๕๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

โครงการทําความสะอาด
หมูบานปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน

ทําความสะอาดหมูบานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน

๖๐

รวม 67 โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณ การจัดการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของจํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- การแขงขันเรืออีโปง ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน สืบสานประเพณี

๒ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถิ่น จัดกิจกรรมงานประเพณีรําบวงสรวง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของจํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา
๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- อนุสาวรีย ทาวสุรนารี และบุญบ้ังไฟ ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ปละ ๑ ครั้ง สืบสานประเพณี

๓ ๑.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของจํานวนประชาชนที่รวมงาน กองการศึกษา
๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ วันของดีอําเภอประทาย ทุกป ประชาชนเขารวมวันของดีอําเภอประทาย
   ประชาชน สืบสานประเพณี

๔ โครงการอบรมคุณธรรม ๑.เพ่ือพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนใหเปน โครงการอบรมคุณธรรม  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของเด็กและเยาวชนเปนคนดีและอยุ กองการศึกษา
จริยธรรม สําหรับเด็กและ คนดีและอยูในสังคมได อยางมีความสุข จริยธรรม สําหรับเด็กและ ประชาชนเขารวมในสังคมไดอยางมีความสุข
เยาวชน ๒.มีความสามัคคีในหมูคณะ เยาวชน สืบสานประเพณี

๕ โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔ เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " จํานวนประชาชนที่รวมโครงการ กองการศึกษา
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ฮีด ๑๒ คลอง ๑๔

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

จัดงานแขงขันเรืออีโปงบาน
ดอนอีลุม-ธรรมจักร

โครงการจัดงานบวงสรวงทาว
สุรนารี(ยาโม)

โครงการจัดงานของดีอําเภอ
ประทาย

๖๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖
โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา
เนื่องในวันวิสาขบูชา  จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๗ ๑. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดรับการบรรพชา สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เยาวชนไดรับการบรรพชา กองการศึกษา
เพ่ือศึกษาพระธรรม ภาคฤดูรอน ประชาชนเขารวม และไดรับการศึกษาธรรมมะ
๒. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สืบสานประเพณี
ปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

๘ ๑.เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมประ- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัด  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา
เพณีอันดีงามของไทย งานวันสําคัญทางศาสนา ประชาชนเขารวม กิจกรรม
๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สืบสานประเพณี
และการมีสวนรวมของประชาชน

๙ ๑.เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณรเยาวชน สนับสนุนโครงการอบรม  - ๒๐,๐๐๐  -  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา
ไดเรียนรูพระพุทธศาสนา พระพุทธศานา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน
๒.เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม สืบสานประเพณี
 จริยธรรม ใหกับเยาวชนในตําบล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

โครงการสนับสนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน ประจํา
ตําบล

๖๒

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา(งานแหเทียน)

โครงการอบรม
พระพุทธศาสนาตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถิ่น ปรับปรุงสวนผักปลอดสารพิษ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ แหลงการเรียนรูดานการเกษตร สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- ใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษา ประชาชนเขา ระดับตําบล งานเกษตร
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ดูงานดานการประกอบอาชีพ รวมโครงการ จํานวนผูเขาศึกษาดูงาน
๓.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ปลักปลอดสารพิษ
ของชุมชน

๔๓๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐

๙,๐๕๗,๖๕๐ ๙,๒๒๗,๖๕๐ ๔,๕๑๙,๖๕๐ ๗,๐๘๑,๑๕๐ ๖,๗๔๗,๖๕๐  -  -  -

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู
ตําบลตลาดไทร บานประทาย

๖๓

รวม 40 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 301 โครงการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ (พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓. ยุทธศาสตร ดานพัฒนาการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปลูกพืชฤดูแลง ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน โครงการปลูกพืชฤดูแลง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

รวมโครงการ
๒ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

โคกหนองแวงนอยบน เกษตรกร โคกหนองแวงนอยบนบานดอนอีลุม ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
 บานดอนอีลุม หมูที่ ๕ หมูที่ ๕ แปลงสาธิตเพาะพันธุขาว รวมโครงการ

3 โครงการฝกทักษะดาน ๑ฝกทักษะทางดานการเกษตรแกเยาวชน จัดฝกอบรมใหเยาวชน และ สงเสริมการดําเนินการ -  -  -  - ๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
การเกษตรในกลุมยุวเกษตรกร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
ในโรงเรียน    เยาวชนในอนาคต รวมโครงการ

๔ โครงการแปลงสาธิตเกษตร เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการแปลงสาธิตเกษตร   - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ เกษตรกร ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

๕ โครการสงเสริมเมล็ดพันขาว เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - รวมโครงการ

เกษตรกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนงานการเกษตร

๖๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑1.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร 65 คน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

3 ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ
๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร ๑๕๐ คน  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -  - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๓ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ

๘ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร อบรมใหความรูเร่ืองปุยสั่งตัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๙ โครงการฝกอบรมตามแนวทาง ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร ฝกอบรมตามแนวทาง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น ศูนยถายทอดฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ โครงการฝกอบรมการปลูก เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน ฝกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด
พืชสมุนไพร ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

โครงการฝกอบรมใหความรู
เร่ืองปุยสั่งตัด

แผนงานการเกษตร

สงเสริมกลุมอาชีพปลูกผัก

๖๕

งบประมาณ

โครงการปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ ๑.เพ่ือเปนแหลงงบประมาณของประชาชน จัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนให  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - รอยละ80% ประชาชนมีเงินงบประมาณในการ สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชนกูยืมไมมีดอกเบี้ย ในการ ของประชาชนเขา ประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ประกอบอาชีพ รวมโครงการ ไมนอยกวา ๓๐๐ ครัวเรือน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๒ โครงการตลาดน้ําปาดูก ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมการประกอบอาชีพของ  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๓ ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  -  -  - ๕๐,๐๐๐ - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ

๖๖

โครงการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือเกษตรกร

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของ  โครงการอบรม ๑ โครงการ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน กองสวัสดิการ

ชุมชนรองรับAEC รองรับAEC ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๕ โครงการกอสรางรานคา สงเสริมผลิตภัณฑในชุมชน โครงการกอสรางรานคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% รานคาจําหนายผลิตภัณฑชุมชน กองสวัสดิการ

จําหนายผลิตภัณฑชุมชน จําหนายผลิตภัณฑชุมชน ของประชาชนเขา กองชาง

รวมโครงการ

๑๖ ตลาดประชารัฐระดับตําบล ตลาดประชารัฐระดับตําบล สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีอาชีพ รายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการ

ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน กิจกรรมปรับปรุงขอมูลศูนย/จุดถายทอด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยมีความพรอมในการทํางาน เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของประชาชน เกษตรอําเภอ/

   ประชาชนและการรักษาสิ่งแวดลอม ที่ใชประโยชน ศูนยถายทอดฯ

๑๘ สงเสริมและปรับปรุง ลดตนทุนและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เมล็ดพันธขาวเปลือก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนมีวิถีชีวิติแบบเศรษฐกิจ กศน.ตลาดไทร

เมล็ดพันธขาว ของนักเรียน พอเพียง

อุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลตลาดไทร

OTOP

รองรับ AECชวยประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น

๖๗

รองรับ AEC

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ ๑.เพ่ือควบคุมโรค ในโค กระบือ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สํานักปลัด/

๒.เพ่ือปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง ของประชาชน ปศุสัตว

๓.เพ่ือผสานความรวมมือระหวางหนวยงาน ที่ใชประโยชน ระบาด

๑๙ โครงการสงเสริมการเล้ียงวัว/หมู ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน สงเสริมพอพันธ  แมพันธ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ
/ปลูกพืชฤดูแลงตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ เมล็ดพันธ ของกลุมเลี้ยงโค ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

มีรายไดเสริมพึ่ง

๒๐ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน จัดอบรม หรือแหลงจําหนาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พาตนเองได ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ

เย็บผา  ทอผาไหม ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

 กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม

รวม 70 โครงการ  - ๒,๕๖๐,๐๐๐ ๒,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๙๗๐,๐๐๐ ๗,๕๙๐,๐๐๐ ๙,๖๖๐,๐๐๐  -  -  -

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันโรคปากและเทา
เปอยในโค กระบือ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทา
เปอย ในโค กระบือ ๘๐-๙๐ %

โค กระบือ ไดรับวัคซีน รอยละ
๘๐ ของจํานวนทั้งหมด และไม
เปนโรค

๖๘

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาเมือง
๔. ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางผิวทางพาราแอสฟลสติกคอนกรีต ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน  บานดอนอีลุมม.๕-บานหนองปรือม.๗ ขนาด ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง เร่ิม15.50593, ๑๐๒.๗๕๙๙๖๐๐

กวาง 6 เมตร  ยาว ๒,๔๕๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. ฐานเพิ่มข้ึน และคมนาคมขนสง ส้ินสุด15.51516, ๑๐๒.๗๗๘๒๐๐

๒.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๔-๙  - ๗,๐๐๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.530738, ๑๐๒.๗๘๕๖๗๔๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๑,๗๐๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. ส้ินสุด15.524122, ๑๐๒.๗๙๘๓๓๔

๓.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๕- ม.๑  -  -  -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.505845, ๑๐๒.๗๕๕๕๐๕๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๖,๐๐๐ ม. ส้ินสุด15.546769, ๑๐๒.๗๗๐๑๘๗

๔.โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ ๑๒  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๑ กองชาง

จากทางเขาปาดูก-เลิงใหญ

๕.โครงการกอสรางถนนแอสฟลสติก ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -   - กองชาง

เสนบานนางทิพจุฑา -นางบุญเพ็ง

๒ ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน บานหนองบัว ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

ของประชาชน หมูที่ ๑
เสริมเหล็ก 2.กอสรางถนนคสล.บานดอนอีลุม หมูที่ ๕  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - N15.552313 E102.77165

ขนาดกวาง4.00ม.หนา 0.15 เมตรยาว230เมตร

3.กอสรางถนนคสล.บ.หนองกก ม. ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๓๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๓๐๑๗๘ ๑๐๒.๗๘๔๙๐๕๐

รอบหมูบาน ๑๕.๕๒๘๙๑๓ ๑๐๒.๗๘๕๗๐๕

4.กอสรางถนนคสล. ภายในหมูบาน   - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

บานหนองปรือ หมูที่ ๗

5.กอสรางลาน คสล.เอนกปรสงคบานฉนวนหมูที่ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - - กองชาง

6.กอสรางถนนคสล. เสนตอวัดไปประปาหมูที๑่ ๔๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

7.ซอมแซมถนน คสล.บานตลาดไทร หมูที6่  -  - ๑๗๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๖๙

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

กอสรางถนนลาดยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

กอสรางถนนคอนกรีต



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา 7.กอสรางถนนคสล.บ.หนองเรือ หมูที่ ๘  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน ภายในหมูบาน ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง

8.กอสรางถนนคสล ภายในหบาน   -   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๒๔๔๒๕ ๑๐๒.๗๙๗๘๖๖๐

  - บานประทาย หมูที่ ๒ ๑๕.๕๒๔๑๔๖ ๑๐๒.๗๙๗๐๗๗

9.กอสรางถนน คสล. ม.2 บานประทาย  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - N18.520603 กองชาง

กวาง4.00ม.ยาว 230 ม.หนา๐.๑๕ม. E102.787393

๑0.กอสรางถนน คสล. ม.5 บานดอนอีลุม ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

(เสริมปากซอยใหสูง)

๑1.กอสรางถนนคสล.ม.๑๐ บ.โนนตะครอ  - ๑๕๐,๐๐๐   -   -  - ๑๕.๕๓๒๘๘๙ ๑๐๒.๗๘๑๖๙๓๐

กวาง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ๑๕.๕๓๓๐๒๒ ๑๐๒.๗๘๒๔๑๗

๑2.กอสรางถนนคสล.เสนไปวัดอุดมคงคาคีรีเขต  - ๑๑๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   - กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑

13.กอสรางถนนคสล.เสนหนาบานสอบต.  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

นายจําลอง ปุนสีดา บานตลาดไทร หมูที่ ๖

๑๓.กอสรางถนนคสล. เสนขางวัด-ถนนลาดยาง  - ๔๔๔,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๐๑๕๖๗ ๑๐๒.๗๕๙๒๖๕๐

บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒ ๑๕.๕๐๑๗๓๔ ๑๐๒.๗๕๙๙๘๘

๑๔.ซอมแซมถนนคสล.ภายในตําบลตลาดไทร   - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  -

๑๕.กอสรางถนนคสล.จากนานางคําทบ ทับไท   -  - ๗๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  - กองชาง

  - นานางทองใส พิมพแยมบานเอราวัณ หมู ๑๓

๑๖.กอสรางถนนคสล.บ.โนนตะครอ หมูที่ ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๓๓๐๗๑, ๑๐๒.๗๘๒๔๕๘๐

ภายในหมูบาน ส้ินสุด15.5๓๔๑๘๖, ๑๐๒.๗๘๒๑๓๖

๗๐

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา 17.กอสรางถนนคสล.สายปูตา-ลําสะแทด  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ ๑๕.๕๐๑๔๖๕ กองชาง

ของประชาชน ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง ๑๐๒.๗๗๐๘๘๖

๑8.กอสรางถนนคสล สายหนองบัว-ดอนอีลุม ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - ๑๕.๕๔๖๐๘๓๐ กองชาง

๑๐๒.๗๖๙๗๒๖

๑9.กอสรางถนน คสล. สายประทาย - หนองปรือ  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๒๐๖๕๕๐ กองชาง

๑๐๒.๗๘๕๑๖๑

20.กอสรางถนน คสล.สายส่ีแยก-โนนสวน ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๕๕๒๓๐ กองชาง

๑๐๒.๗๗๓๘๐๐

21.ซอมแซม ถนนคสล. ภายในหมูบาน ๓๐๐,๐๐๐  -  -   -  - ๑๕.๕๓๐๗๗๗ กองชาง

บาหนองกก  หมูที่ ๔ ๑๐๗.๗๘๖๐๘๑

22.กอสรางถนนคสล.สายหนองบัว-โคกบานราง  -   - ๕๐๐,๐๐๐  -   - ๑๕.๕๔๖๔๖๔ กองชาง

๑๐๗.๗๗๒๔๕๖

23.กอสรางถนนคสล.สายประทาย-ปูตา  -  - ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๑๕.๕๒๐๐๗๓ กองชาง
๑๐๒.๗๙๐๗๒๙

24.กอสรางถนนคสล. สายดอนอีลุม - หนองบัว  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๐๘๘๑๓ กองชาง
๑๐๒.๗๕๓๙๓๖

25.กอสรางถนนคสล. สายโนนง้ิว - ประทาย  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -   - ๑๕.๕๒๓๖๒๓ กองชาง
๑๐๒.๗๙๓๗๔๐

26.กอสรางถนนคสล. สายดอนอีลุม - หนองปรือ   -  - ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๑๕.๕๐๖๓๖๖ กองชาง

๑๐๒.๗๕๙๙๖๘

27.กอสรางถนนคสล.สายรอบสวนปูตา ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๐๓๑๕๙๐ กองชาง

๑๐๒.๗๕๕๐๓๖๐

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๗๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา 28.กอสรางถนนคสล.สายหนาโรงเรียน -โคกปาชา  -  - ๕๐๐,๐๐๐   - - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ ๑๕.๕๓๓๖๙๖ กองชาง

ของประชาชน ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง ๑๐๒.๗๘๒๒๓๒

29.ซอมแซมถนนคสล บานหนองปรือ หมูที่ ๗ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑๕.๕๑๗๐๓๑๐ กองชาง

บานนายหมึก-บานหนองปรือ ๑๐๒.๗๘๓๒๖๓

30.กอสรางถนน คสล. หนองบาน -ระเริงบอ  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๕๓๔๖๖๐ กองชาง

๑๐๒.๗๗๘๖๗๕

31.ซอมแซมถนน คสล.บานหนองบัว หมูที่ ๑   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๐๕๓๓๙ กองชาง

๑๐๒.๗๙๔๒๘๐

32.กอสรางถนนคสล.สายบานตูม - วัดอุดมคงคา  -  - ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๑๕.๔๙๑๗๖๘ กองชาง

๑๐๒.๗๘๓๖๒๑

๓๓กอสรางถนนคสล.สาย หมู ๕ บานดอนอีลุม   -   -  -  - ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๐๗๕๖๓ กองชาง

  - หมู๑ บานหนองบัว  ขนาดกวาง๔.๐๐ม ๑๐๒.๗๕๔๖๒๓

หนา๐.๑๕ ม ยาว๔,๕๐๐ม.พรอมวางทอø ๐.๖๐ม
จุดละ ๗ ทอน ทั้งหมด ๕ จุด

๓๔กอสรางถนนคสล.บานหนองกกหมู ๔ -หมู ๙ ๕๐๐,๐๐๐   -  -  -  - ๑๕.๕๓๐๗๙๒ กองชาง

บานโนนง้ิว ๑๐๒.๗๘๕๖๕๙

๓๕โครงการกอสรางลานยาโม หมูที่ ๖   -   - ๑๕๐,๐๐๐   -  - กองชาง

๓๖กอสรางถนนคสล.บานหนองปรือ  หมูที่ ๗   -   - ๔๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

เสนบานนางรัญดา

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๗๒



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๗.บานโนนง้ิว ขนาดกวาง๔ มหนา๐.๑๕ ม   -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

 ยาว๑,๕๐๐ม.พรอมวางทอø ๐.๖๐ม

จุดละ ๖ ทอน ทั้งหมด ๔ จุด

๓๘กอสรางถนนคสล.สาย หมู ๘ บานหนองเรือ   -   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

เช่ือมตําบลดอนมัน

๓๙.โครงการซอมแซมถนนคสล.บานตลาดไทร หมู๖ ๔๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

เสนยาโม-ทุงนานอย

40โครงการกอสรางถนน คสล. บานตลาดไทร ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

เสนบานนายจําลอง ปุนสีดา-บานนายเดชา จันทจร

41โครงการกอสรางถนนคสล.สาย  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขางปูตาหมูบาน หมู3

42โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานหนองกก-  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานโนนง้ิว  หมู4

43โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานดอนอีลุม-  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองบัว

44โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานดอนอีลุม-  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองปรือ

45กอสรางถนน คสล.รอบหมูบานตลาดไทร หมู6  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

46โครงการกอสรางถนนคสล.บานหนองเรือ -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองออ  หมู8

๗๓

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานโนนง้ิว -  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองกก  หมู9

๔๘.โครงการกอสรางถนน คสล. หมู10  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานโนนตะครอ

๔๙.โครงการกอสรางถนนคสล.สาย  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

สายรอบหมูบานธรรมจักร - ปูตา  หมู12

50โครงการกอสรางถนนคสล.รอบบานธรรมจักร  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมู ๑๒กวาง 5.00 ม.ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม.

๕๑.โครงการกอสรางถนนคสล.บานนายสมพงษ  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

 นนตานอก  หมู12 ตําบลตลาดไทร

๕๒.โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยประปาหมูบาน  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

 หมู10 กวาง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.

๕๓.โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยหนาโรงเรียน  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานประทาย  หมู2 กวาง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.

54โครงการกอสรางถนนคสล.รอบหมู ๗  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

กกวาง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.

๕๕.โครงการกอสรางถนนคสล.สายหลังวัด  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานตลาดไทร-ลําแอก  หมู6 เหล็กกวาง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.

56โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานหนองบัว-  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานดอนอีลุม  หมู1 กวาง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.

๕๗.โครงการกอสรางถนนคสล.กสายบานยายเรียง  -  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

 -โคกปาชาบานดอนอีลุม  หมู5

๗๔

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนหินคลุก บ.ประทาย ม. ๒  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.520178, ๑๐๒.๗๙๐๖๔๗๐

ของประชาชน ส้ินสุด15.523258, ๑๐๒.๗๙๑๙๑๓

๒.กอสรางถนนหินคลุก บ.หนองบัว หมูที่ ๑   -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -

เสนโคกปาตอง-หนองแวง เร่ิม15.5๔๖๒๙๓ ๑๐๒.๗๗๒๓๖๐๐

ส้ินสุด15.5๔๑๘๒๔ ๑๐๒.๗๗๒๖๖๕

๓.กอสรางถนนหินคลุก บานฉนวน ม.๓  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506163, ๑๐๒.๗๖๗๒๖๒๐

(โคกหนองกาด) ส้ินสุด15.505584, ๑๐๒.๗๗๙๕๕๗

๔.กอสรางถนนหินคลุกหนองกกม.๔-ไป  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -

บานดอนอีลุมม.๕กวาง ๕ ม.ยาว๒,๐๐๐ ม. เร่ิม15.535748, ๑๐๒.๗๗๙๒๐๑๐

หนา ๐.๑๐ ม. (ทุงหัวดวน) ส้ินสุด15.532068, ๑๐๒.๗๕๗๒๕๐

๕.กอสรางถนนหินคลุก  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -

จากบานหนองกกม.๔-ไปบานโนนง้ิว

๖.กอสรางถนนหินคลุก ม.๑บ.หนองบัว ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๑ เร่ิม15.551034, ๑๐๒.๗๗๘๔๐๕๐

 - เสนตลาดไทรรีสอรท-โคกปาตอง  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ส้ินสุด15.546197, ๑๐๒.๗๙๒๖๗๔

๗.ซอมแซมถนนหินคลุกจากหมูบาน   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

 บานหนองปรือ หมูที๗่-นานางสําราญ มาระศรี

๘.กอสรางถนนหินคลุก   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานโนนตครอ หมูที่ ๑๐

๙.กอสรางถนนหินคลุก ม.๓ บานฉนวน กองชาง

 - จากนานายทองดี -นานางสําราญ  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

๑๐.กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ ๖ จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน
สามารถ   -เสนหนองบานตลาดไทร-ละเลิงบอ  - ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เร่ิม15.553453, ๑๐๒.๗๗๘๗๖๙๐

 -ทางโนนสวน-เขตตําบลหนองคาย  -   -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ ส้ินสุด15.563830, ๑๐๒.๗๗๙๙๗๑

งบประมาณ

กอสรางถนนหินคลุก

๗๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑.กอสรางถนนหินคลุกจากนานายชวง-นานาง
สัมฤทิ์ งามตรง ไปฝายธรรมจักร   -  -   - ๔๐๐,๐๐๐   -

จํานวนเสนทาง
กองชาง

บานฉนวน   หมูที่ ๓ ถนนที่ไดมาตร

๑๒.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน   -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ฐานเพิ่มข้ึน กองชาง

บานโนนง้ิว  หมูที่ ๙

๑๓.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน  - ๒๑๕,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูที่ ๗ บานหนองปรือ

๑๔.กอสรางถนนหินคลุก บ.ธรรมจักร  หมูที่ ๑๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

๑๕.กอสรางหินคลุกบานหนองเรือ  หมูที่ ๘ กองชาง

  - เสนบานนายดาว - นานางจําเนียร ๓๐๐,๐๐๐   -   -   -   -

  - ประปาหนองเรือ - นา ผอ.โสภณ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  -

๑๖. กอสรางถนนหินคลุก บานตูม หมูที่ ๑๑   - ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.๔๙๓๒๔๓, ๑๐๒.๗๘๐๘๗๗๐

ภายในหมูบาน ส้ินสุด15.๔๙๒๐๙๖ ๑๐๒.๗๘๒๑๙๗

๑๗.กอสรางถนนหินคลุกจากนานายเรือง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.530487, ๑๐๒.๗๕๑๓๑๖๐

  ประทุมเมศ-นานายบุญมี พลยางนอก ส้ินสุด15.536411, ๑๐๒.๗๔๘๒๙๖

๑๘. กอสรางถนนหินคลุกถนนจากบาน   -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กองชาง

นางคําภู มาศมูล - ถึงเลิงใหญ

๑๙. กอสรางถนนหินคลุกจากบานโนนตะครอ   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   - กองชาง

หมูที่ ๑๐
๒๐.กอสรางถนนหินคลุก บานเอราวัณ หมู ๑๓  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   -   - กองชาง

๒๑.กอสรางถนนหินคลุกจากบานอ.พูลศักด์ิ-  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - กองชาง

คลองละลมบานประทาย หมูที่ ๒

งบประมาณ

๗๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒.อุดหนุนไฟฟาโครงการขยายไฟฟาและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -   - กองชาง

ติดต้ังหลอดฟาสองสวาง

๒๓.คาบํารุงซอมแซไฟฟาสองสวางฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๒๔.สํานักงานที่ดินเพ่ือสอบเขตที่สาธรณะประโยชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๔ กอสราง ๑.เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนดิน บานฉนวน  หมูที่ ๓   -   - ๒๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.4๙๗๐๖๔, ๑๐๒.๗๗๔๙๔๐๐

ถนนดิน ของประชาชน ส้ินสุด15.๔๙๔๙๐๒ ๑๐๒.๗๗๑๖๕๕

๒.กอสรางถนนดิน บานหนองบัว  หมูที่ ๑   - ๕๐๐,๐๐๐   -   -   - กองชาง

๒.เพ่ือตวามปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน ๒.กอสรางถนนดิน จากโคกบานฮางไปทุงหัวดวน   - ๒๕๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.5๓๐๕๘๐, ๑๐๒.๗๕๑๓๕๔๐

๓.เพ่ือความมีระเบียบของชุมชน บานหนองกก  หมูที่ ๔ ส้ินสุด15.5๓๗๘๙๕, ๑๐๒.๗๔๗๘๕๕

๓.กอสรางถนนดินบานโนนง้ิว หมูที่ ๙ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

๔.กอสรางถนนดิน บานดอนอีลุม หมูทื๕่ กองชาง

 - นา อ.สมัย - โคกจิก  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  -

 - นานางอนงค คําสิงหไปคลองสงนํ้า  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  -

 - ขางโรงเรียนไปคลองสงนํ้า  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -

๔.กอสรางถนนดิน บานดอนอีลุม หมูทื๕่  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากนานายสา หันลี -โคกหนองแวงบน

4.ถนนดินบานหนองเรือ หมูที่ ๘   - ๕๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.5๐๕๒๖๔, ๑๐๒.๗๙๕๔๙๗๐
 -นานางจําเนียร,เสนจากสระหนองเรือ-นานาย
จอย ส้ินสุด15.5๐๑๗๘๑, ๑๐๒.๗๙๖๕๓๗

๕.กอสรางถนนดิน บานฉนวน หมูที่ ๓  -   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.503525, ๑๐๒.๗๖๐๑๗๙๐

จากนานางแกว-นานางกฤติยา ไอยรา

๖.กอสรางถนนดินบานโนนตะครอ  หมูที่ ๑๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.532553, ๑๐๒.๗๘๓๕๐๘๐

 - จากนายวุฒิพงษ  ถึงหนองข้ีมั่ง ส้ินสุด15.543407, ๑๐๒.๗๘๗๙๐๗

๗.กอสรางถนนดินบานตลาดไทร หมูที่ ๖  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.559254, ๑๐๒.๗๘๐๖๔๔๐

ส้ินสุด15.559482, ๑๐๒.๗๗๐๙๘๘

๗๗

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ กอสราง ๑.เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๘.ถนนดิน บานประทาย หมูที่ ๒   -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน

สามารถ
กองชาง

ถนนดิน ของประชาชน จากไผแหลมไปคลองออ ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก๒.เพ่ือตวามปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน
ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน๓.เพ่ือความมีระเบียบของชุมชน ๙.ขยายถนนดินเสนหนองมน หนองจาน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.501945, ๑๐๒.๗๕๗๒๔๗๐

บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒ ส้ินสุด15.501593, ๑๐๒.๗๕๘๕๙๙

๑๐.ปรับปรุงถนนดินบานตูม หมูที่ ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.494768, ๑๐๒.๗๘๐๖๑๔๐

ส้ินสุด15.494257, ๑๐๒.๗๘๑๙๒๘1๑.ถนนดินเสนนานายทวี - นานางบุปผา  มาก
พูน   -   - ๓๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

บานหนองบัว หมู ๑

๑๒.กอสรางถนนดินเพ่ิมเติมจากหนา ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๐๖๖๔๑, ๑๐๒.๗๕๗๙๘๘๐

โรงเรียนดอนอีลุมไปทุงปาหวา ส้ินสุด15.5๑๔๖๒๘, ๑๐๒.๗๕๕๒๖๕

๑๓.กอสรางถนนดิน บ.เอราวัณ  หมูที่ ๑๓  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.551395, ๑๐๒.๗๖๔๒๓๐๐

ส้ินสุด15.555286, ๑๐๒.๗๖๔๗๕๖

๑๔.กอสรางถนนดิน บานธรรมจักร  หมูที่ ๑๒  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานนายสมพงษ  นนตานอก-ดอนมวง เลิงใหญ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๗๘

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ระบบประปา ๑. ประปาสวนภูมิภาค บานฉนวน หมูที่ ๓  -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐   - กองชาง

๒. กอสรางประปาหมูบานขนาดกลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า กรมอนามัย

หมูที่ ๘ บานหนองเรือ

๓.โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

บานหนองปรือ หมูที่ ๗

๔.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานโนนง้ิวม.๙ -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๕.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานหนองเรือม.๘ ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

๖.ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ระบบประปา ประชาชนมีนํ้าอุปโภค กองชาง

หมูบานหมูที่ ๑๑ บานตูม ที่ไดมาตรฐาน บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย

๗. ขยายเขตนํ้าประปาภายในหมูบาน -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ความยาวทอเมน ๕๐๐ เมตร

หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ

๘.ขยายทอประปา บานหนองบัว หมูที่ ๑  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กองชาง

๙. ขยายเขตนํ้าประปาภายในหมูบาน  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - กองชาง

บานตลาดไทร หมูที่ ๖

๑๐.ระบบกรองประปาหมูบาน บานฉนวน หมูที่ ๓  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ระบบประปา ประชาชนมีนํ้าอุปโภค กองชาง

ที่ไดมาตรฐาน บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย

๗๙

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๑.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดปลอดภัย

๒.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับความตองการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ ๑. เพ่ือการสัญจรมีความสะดวก ๑. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% การสัญจรมี ๑๕.๕๒๓๙๙๔ กองชาง

ปลอดภัย หมูที่ ๙ บานโนนง้ิว (ขามคลองละลม) ของประชาชน ความสะดวกปลอดภัย ๑๐๒.๗๙๐๘๕๖

๒. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน ๑๕.๕๒๖๐๘๐ กองชาง
หมูที่ ๔ บานหนองกก กวาง ๔ เมตร ๑๐๒.๗๘๔๑๙๙

ยาว ๒๕ เมตร พรอมถนนข้ึนลง ๒ ฝง

๓. โครงการวางทอบอล็คคอนเวิรสทุงนานอย ๒ จุด  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๕๒๑๕๒ กองชาง

ม.๖ บานตลาดไทร ๑๐๒.๗๗๖๕๒๘

๔.กอสรางสะพานลอยหนาโรงเรียนบานตลาดไทร ม.๖   -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

5.กอสรางสะพานขามลําสะแทดจากบานตูม   -  -  -  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

 - ตําบลดอนมัน ๘๐

งบประมาณ

กอสรางสะพาน ขยายเขต
สะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑. ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๑ บานหนองบัว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

ครัวเรือน จํานวน - ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

๒. ขยายเขตไฟฟา  หมูที่ ๒ บ.ประทาย  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ครัวเรือน กองชาง

๓. ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาประปา หมูที่ ๓  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

 บานฉนวน จํานวน - ตน

๔. ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๔ บานหนองกก  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน - ตน

๕.ขยายเขตไฟฟา  บานตูม  หมูที่ ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

๖.ขยายเขตไฟฟา  บานตลาดไทร หมูที่ ๖  -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๗.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองบัว -บานดอนอีลุม  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขยายเขตไฟฟา  ขางวัด -นํ้าประปา  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๙.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองปรือ หมูที่ ๗  - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๐. ขยายเขตไฟฟา บานหนองเรือ หมูที่ ๘ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - - กองชาง

จํานวน - ตน

๘๑

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ขยายเขตไฟฟา

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐. ขยายเขตไฟฟา และติดต้ังไฟสองสวาง  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

 หมูที่ ๑๒บานธรรมจักร จํานวน 15 ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

ครัวเรือน
๑๑. ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๑๐ บานโนนตะครอ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - - กองชาง

จํานวน - ตน

๑๒. ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  -

จํานวน ๕ ตน (จากบานนายอุเทน-หนองปรือ) กองชาง

๑๓.ขยายเขตไฟฟาบานเอราวัณ หมูที่ ๑๓  -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

จํานวน ๑๒ ตน

๑๔. ขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง
(โรงเรียนดอนอีลุม-ไปทุงปาหวา)

๔ ๑. เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   - ๑๐๐,๐๐๐  -   -  - กองชาง

ครัวเรือน หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม จํานวน ๕ หลอด

๒.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมูที่ ๓ บานฉนวน จํานวน ๓ หลอด

๓.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๕๐,๐๐๐  -  -  - - กองชาง

หมูที่ ๑๐ บานโนนตะครอ จํานวน - หลอด

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๘๒

ติดต้ังไฟสองสวาง

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ ๑. เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๔.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน

ชุมชนมี
กองชาง

ครัวเรือน หมูบาน หมูที่ ๒ บานประทาย ของประชาชน ความปลอดภัยในการ

๕.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  - ที่ใชประโยชน เดินทางในยามคํ่าคืน กองชาง

หมูที่ ๑๒ บานธรรมจักร

๖.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูบาน หมูที่ ๑ บานหนองบัว

๗.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภาย  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ กองชาง

ในหมูบาน หมูที่ ๘ บานหนองเรือ

๘.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กองชาง

หมูบาน หมูที่ ๔ บานหนองกก

๙.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบานหมูที่ ๑๑ บานตูม

๑๐.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

 หมูที่ ๖ -ไฟสองสวางทุงนานอย

๑๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูที่ ๗ บานหนองปรือ  -

๑๒.ติดต้ังไฟสองสวางสาธารณประโยชน   - ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ

๑๓.ติดต้ังไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ

๘๓

ติดต้ังไฟสองสวาง

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ ๑. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค 1.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. หมูที่ ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี กองชาง

และยุงลาย บานโนนตะครอ  ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ของประชาชน ปราศจากเชื้อโรค เร่ิม15.531779, ๑๐๒.๗๘๓๓๓๕๐

๒. เพ่ือความสะอาดของชุมชน ๑,๐๐๐ เมตร ที่ใชประโยชน ความสะอาด สวยงาม ส้ินสุด15.532296, ๑๐๒.๗๘๗๘๑๐

๒.กอสรางรองระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานประทาย หมูที่ ๒

๓.กอสรางรองระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -  -  -

บานฉนวน  หมูที่ ๓
๓. เพ่ือไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๔.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ภายในหมูบาน ๕๐๐,๐๐๐ - - - - กองชาง

สัญจรไมสะดวก บานตลาดไทร หมูที๖่

๔.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.บานหนองบัว  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - กองชาง

หมูที่ ๑ เสนบานนางทิพจุฑา-บานนางบุญเพ็ง เร่ิม15.550996, ๑๐๒.๗๗๒๙๑๒๐

ส้ินสุด15.549777, ๑๐๒.๗๗๒๒๙๐

๕.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.หมูที่ ๔ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

บานหนองกก เร่ิม15.529982, ๑๐๒.๗๘๒๐๐๘๐

ส้ินสุด15.530561, ๑๐๒.๗๘๕๓๓๔

๖.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เร่ิม15.505909, ๑๐๒.๗๕๗๙๓๕๐

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ส้ินสุด15.504338, ๑๐๒.๗๕๙๗๓๘

๗.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เร่ิม15.523478, ๑๐๒.๗๘๘๙๘๓๐

หมูที่ ๒บานประทาย ส้ินสุด15.520232, ๑๐๒.๗๙๐๖๙๙

๘๔

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

โครงการรางระบายนํ้าเสีย



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค ๘.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี ๑๕.๕๕๒๑๑๖ ๑๐๒.๗๗๒๑๕๕

และยุงลาย ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ของประชาชน ปราศจากเชื้อโรค และ ๑๕.๕๕๑๘๓๑ ๑๐๒.๗๗๐๖๗๓

๒. เพ่ือความสะอาดของชุมชน หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ ภายในหมูบาน ที่ใชประโยชน ถนนมีความสะอาด

๓. เพ่ือไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๙.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506048, ๑๐๒.๗๙๒๔๑๗๐

สัญจรไมสะดวก หมูที่ ๘ บานหนองเรือ ส้ินสุด15.504932, ๑๐๒.๗๙๒๖๓๒

๑๐.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.   -   - ๔๐๐,๐๐๐   -   - กองชาง

บานตลาดไทร หมูที่ ๖

๑๑.กอสรางทางระบายนํ้า ๕๐๐,๐๐๐  -   -   -   - กองชาง

บานโนนตะครอ หมูที่ ๑๐

๑๒.กอสรางทางระบายนํ้าถนนส่ีเลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองบัว หนองเรือ สะพาน

๑๓.กอสรางรองนํ้าคสล.บานธรรมจักร  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - เร่ิม15.504819, ๑๐๒.๗๕๕๔๒๑๐

หมูที่ ๑๒ ส้ินสุด15.503330, ๑๐๒.๗๕๕๑๔๒

๑๔.ขุดลอกบอพักนํ้าเสียบานตลาดไทร หมูที่ ๖  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กองชาง

(ทุงนานอย)

๑๕.ขุดบอบําบัดบานธรรมจักร หมูที่ ๑๒  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๒.ขุดบอบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนทั้ง ๑,๔๓๓,๐๐๐  - ๑,๔๓๓,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๒๑๗๓๒ ๑๐๒.๗๘๗๐๓๐๐

ตําบล1,433 ครัวเรือนๆ1,000บาท

๘๕

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑. เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาทุก  ๑.ติดต้ังไฟฟาแสงจันทร ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ครัวเรือน   บานอ.ไสว จอดนอก- หัวสะพาน ของเสาไฟฟา
๒.เพ่ือมีแสงสวางยามคํ่าคืน ครัวเรือน

ไทร ๓.เพ่ือความปลอดภัยจากการลัก
ขโมย เพ่ิมมากข้ึน
ในชุมชน

๗ ๑. เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาเพ่ือ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรภานในตําบลตลาดไทร  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองชาง

การเกษตร ของเสาไฟฟา๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของ  - ครัวเรือน กองชาง

ประชาชน เพ่ิมมากข้ึน
๘ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ของประชาชน

ที่ใชประโยชน

ติดต้ังไฟฟาแสงจันทร
ถนนภายในตําบลตลาดไทร

โครงการสํารวจและจัดทํา
ขอมูลพ้ืนฐานดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

๘๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีความ
พรอมในการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางในยามคํ่าคืน

งบประมาณ

เพ่ือใหขอมูลพ้ืนฐานดานโครงสราง
พ้ืนฐานมีการปรับปรุงและไดขอมูล
ที่ชัดเจน ถูกตอง

สํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานดานโครงสราง
พ้ืนฐานกอนดําเนินการ จัดทําโครงการทุกคร้ัง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ จัดซื้อเครื่อง จัดซื้อเครื่องหาพิกัด ๒๕,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง
หาพิกัดดวย ดวยสัญญาณ ( GPS )

สัญญาณ(GPS)

๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

๑๑ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองชาง

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเคร่ืองมือ ในการจัดซื้อ  และเคร่ืองมือไดรับ

จัดจาง  การตรวจสอบบํารุง

รักษาอยางสม่ําเสมอ

๑๒ กอสรางลาน สงเสริมการเลนกีฬาและ ๑.กอสรางลานกีฬา ม.6 บานตลาดไทร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองชาง
กีฬา การออกกําลังกาย ๒.กอสรางลานกีฬา ม.12 บานธรรมจักร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย กองชาง

๓.โครงการสนามกีฬาประจําตําบลตลาดไทร  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง
โนนเมือง บานประทาย หมูที่ ๒

๒๗,๐๗๘,๐๐๐ ๓๒,๓๕๘,๐๐๐ ๒๐,๑๗๓,๐๐๐ ๒๑,๗๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๙๐,๐๐๐

๘๗

ปรับปรุงซอมแซม อุปกรณ
 ครุภัณฑ และเคร่ืองมือใน
การปฏิบัติงาน

บูรณาการแผนงาน/โครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ

เพ่ือประสานงานหนวยงาน สวน
ราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือประสาน
การปฏิบัติลดความซ้ําซอนของ
โครงการ

ประชุมรวมกับหนวยงาน สวนราชการที่เกี่ยวของ

เพ่ือใหขอมูลพ้ืนฐานดานโครงสราง
พ้ืนฐานมีการปรับปรุงและไดขอมูล
ที่ชัดเจน ถูกตอง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

รวม ๒๗๖ โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จัดซื้อเรือทองแบน ๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเรือทองแบน ๓๐,๐๐๐  -  - ๓๐,๐๐๐ - รอยละ๘๐% สํานักปลัด

๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน
ความปลอดภัยของประชาชนอยางทั่วถึง ที่ใชประโยชน ภัยอยางทันตอเหตุการณ

๒ จัดชุดปฏิบัติงาน อปพร. ๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ ชุดปฏิบัติงาน อปพร. ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐%ของ สํานักปลัด
(๓๐x๒,๐๐๐) ผูประสบภัย

ไดรับความ

๓ จัดซื้อเล่ือยยนต ๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเล่ือยยนต ชนิดเคร่ืองเบนซิน ๓๐,๐๐๐  -  -  - - ชวยเหลือ ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือเมื่อ

สํานักปลัด
จํานวน ๑ เคร่ือง ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๔ จัดซื้อเคร่ืองรับสงวิทยุ
ส่ือสาร

๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเคร่ืองวิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% สํานักปลัด
 ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต  จํานวน ๒๐ เคร่ือง ของประชาชน

๕ ๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้า ขนาด  -  -  - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน
 ๖,๐๐๐ ลิตร พรอมอุปกรณดับเพลิง

๒.เพ่ือใชในชวยเหลือผูประสบภัยแลง

๖ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ๑.เพ่ือบริการแกผูเดินทาง สนับสนุนงบประมาณ ในการปฏิบัติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% ประชาชนที่ใชเสนทางในการ สํานักปลัด
เทศกาลปใหม หนาที่ของเจาหนาที่ และบริการ ของประชาชน สัญจรไดรับความปลอดภัยในชวิต

๗ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรผานพ้ืนที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน และทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทางถนน
สงกรานต ตําบลตลาดไทร

๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ ๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อกรวย แผงกั้น ไฟองสวาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% ลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด
ดานจราจร ของประชาชน

ที่ใชประโยชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือเมื่อประสบ

การติดตอส่ือสารได
อยางทันตอเหตุการณ

จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้า
พรอมอุปกรณดับเพลิง

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือเมื่อ
ประสบภัยอยางทัน
ตอเหตุการณ

๒.เพ่ือใหมีจุดพักรถเพ่ือปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

๘๘



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ ๑. เพ่ือใหมีแผนปองกันและแกไขปญหาแผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% บรรเทาปญหาและความเดือดรอนสํานักปลัด

๒. เพ่ือบรรเทาปญหาและความเดือดรอนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ของผูประสบ ของประชาชน

ของประชาชน ภัยไดรับความ
๑๐ โครงการปลูกไมและหญา

แฝก
๑. เพ่ือใหมีแผนปองกันและแกไขปญหาโครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บรรเทาปญหาและความเดือดรอนสํานักปลัด

ปองกันเหตุสาธารณภัย ปองกันเหตุสาธารณภัย ของประชาชน

๑๑ ๑.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับของ สํานักปลัด

๒.เพ่ือใหความสําคัญกับสมาชิก อปพร ประสิทธิภาพ
ของ อพปร.

12 โครงการฝกทบทวนอปพร. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกทบทวนอปพร. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

ผูเขารวม

โครงการ

13
โครงการอบรมใหความรู
ในการปองกันอัคคีภัยและ ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง

โครงการอบรมใหความรูในการ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่องสํานักปลัด

และภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึนปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน

14 โครงการฝกซอมแผนระงับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกซอมแผนระงับ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

อัคคีภัยและซอมหนีไฟ อัคคีภัยและซอมหนีไฟ โครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว/ภัยแลง/
   นํ้าทวม

โครงการจัดกิจกรรม วัน
อปพร.

จัดงานกิจกรรม วัน อปพร. วันที่ ๒๒ มีนาคม
ของทุกป

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

๓. เพ่ือใหสมาชิก อปพร. สํานึกตอ
การปฏิบัติหนาที่

๘๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการอบรมทบทวน(Otos)เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม จัดต้ังศูนยแจงเหตุและจัดหนวยรับสง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย    สุขภาพอนามัยของประชาชน ผูปวย ของประชาชน สาธารณสุขที่รวดเร็ว
๑๖โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " สํานักปลัด

และแจงเตือนภัย และแจงเตือนภัย
๑๗ โครงการปองกันเด็กจมนํ้า ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูปองกันเด็กจมนํ้าโครงการอบรม  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน
สํานักปลัด

๑๘ โครงการฝกอรมรณรงคปองกัน โครงการฝกอรมพัฒนาเยาวชนเพ่ือ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ " สํานักปลัด
และแกไขปญหายาเสพติด สรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๑๙ อุดหนุนอําเภอประทายโครงการ   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " จัดต้ังศูนยปฏิบัติรวมในการชวยสํานักปลัด
จัดต้ังศูนยปฏิบัติรวมในการชวยเหลือประชาชน เหลือประชาชน

๑๙ อุดหนุนตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชน   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ "
ประชาชนตําบล
ตลาดไทรมีความรู สํานักปลัด

อําเภอประทายเพ่ือสรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติด
๒๐ โครงการจัดทําแผนปองกันและจัดอบรม เพ่ือใหประชาชนและ อปพร.สามารถชวย

บรรเทาสาธารณภัยหมูบานใน เหลือและปองกันสาธารณภัยที่อาจ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ปองกันและบรรเททาสาธารณภัยมีสํานักปลัด
เขตตําบลตลาดไทร เกิดข้ึนได ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

๒๑ โครงการจัดทําแนวกันไฟปา เพ่ือใหการเตียมการปองกันแลแกไขไฟไหม ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟปา  -  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ "
อาคารบานเรือนประชาชน

๙๒๗,๕๐๐ ๗๙๕,๐๐๐ ๔๑๗,๕๐๐ ๔๔๗,๕๐๐ ๓,๓๖๗,๕๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

๙๐

รวม 75 โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาจํานวนเยาวชนเลนกีฬาเพ่ิมข้ึนกองการศึกษา

ตําบลตลาดไทรตานยา
เสพติด ๒.เพ่ือปองกันและแกปญหาการแพร

ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด
รวมกิจกรรมมี

ไมนอยกวา 300 คน

  ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สุขภาพแข็งแรง
๓.เพ่ือดูแลและสงเสริมสุขภาพประชาชน รวมแขงขันกีฬา

๒ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ความสามัคคีในหมูคณะ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา
เปนเลิศทางดานกีฬา เปนเลิศทางดานกีฬา รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย

สุขภาพแข็งแรง
๓ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสนับสนุนอุปกรณกีฬา ใหหมูบาน  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รวมแขงขันกีฬา สงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ปรับปรุงลานกีฬา และการออกกําลังกาย
อุปกรณกีฬา    สุขภาพอนามัยของประชาชน
ใหหมูบาน ๓. เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดในกลุม

เยาวชน
๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวางโครงการจัดการแขงขันกีฬา  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง

ความสัมพันธระหวาง
ตําบลและ

ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางตําบลและ
รวมกิจกรรม ใหเปนประโยชนและความสัมพันธกองการศึกษา

กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐

๙๑

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

โครงการสนับสนุน

รวม 14 โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรัปภูมิทัศน เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรัปภูมิทัศนสวนปูตา บานธรรมจักรหมูที่ ๑๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

สวนปูตา เปนที่พักผอนหยอนใจ

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระหนอง ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
รอบสระหนอง ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ ไทร หมูที่ ๖ บานตลาดไทร สีเขียวที่เพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ

ของประชาชน จากการจัดทําโครงการ
๓.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน

๔
โครงการปรับภูมิทัศน
หนองสาง ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒๐๐,๐๐๐    -  - ๒๐๐,๐๐๐  -

"
ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

บานฉนวน หมูที่ ๓ ของประชาชน บานฉนวน หมูที่ ๓ เปนที่พักผอนหยอนใจ
๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

หนองผักหลอด ม.๑๐ ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ หนองผักหลอด ม.๑๐ สีเขียวที่เพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ
บานโนนตะครอ ของประชาชน บานโนนตะครอ จากการจัดทําโครงการ

๙๒

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

หนองกรด ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวที่เพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จากการจัดทําโครงการ สํานักปลัด

รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ
สีเขียวที่เพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ

๗
โครงปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สาธารณ ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ

โครงปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณ
๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  -

จากการจัดทําโครงการ
กองชาง

ประโยชนบุงนอยบาน
ธรรมจักร หมูที่ 12 ของประชาชน

ประโยชนบุงนอยบานธรรมจักร หมูที่ 12
รอยละ80%พท.

ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ

๘ โครงปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระโคกกรวด ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - สีเขียวที่เพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ กองชาง
รอบสระโคกกรวด ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ บานหนองบัว หมูที่ ๑๓ จากการจัดทําโครงการ

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนภายใน ๑,๓๐๐,๐๐๐  - ๑,๓๐๐,๐๐๐  -  - " " กองชาง
ภายในหมูบานทั้งตําบล ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ หมูบานทั้งตําบลตลาดไทร

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ " " กองชาง
คลองละลม หมูที่2 ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ คลองละลม หมูที่๒

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - " " กองชาง
สระหนองผักหลอด หมูที๔่ ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ สระหนองผักหลอด หมูที๔่

รอยละ80%พท.
๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - จากการจัดทํา " กองชาง

รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗ ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของ รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗ โครงการ

๙๓

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองกรด  หมูที่ ๑๑ บานตูม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนขอบสระโคกหิน    หมูที่ ๑๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   -   - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

ขอบสระโคกหิน หมูที่ ๑๓ ๒.เพ่ือเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวที่เพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ
๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สะอาด  สวยงาม นาเคารพนับถือ ปรับปรุงภูมิทัศนลานยาโม   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   - กองชาง

ลานยาโม

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๓๑,๔๒๕,๕๐๐ ๓๓,๙๒๓,๐๐๐ ๒๒,๗๓๐,๕๐๐ ๒๒,๙๘๗,๕๐๐ ๗๘,๗๒๙,๕๐๐  -  -  -รวมท้ังสิ้น 386 โครงการ

๙๔

แผนงานการเกษตร

รวม ๒๑ โครงการ

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ คาใชจายในการเลือกต้ังใหม ๑. เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเลือกต้ังเปนไปดวยความ สํานักปลัด

หรือเลือกต้ังซอม ในกรณีที่ตองมีการเลือกต้ังใหมหรือ เรียบรอย

เลือกต้ังซอม

๒ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับ สํานักปลัด

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ บุคลากรเขา ความรูจากกฎหมายใหมและ

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ ทันสมัย

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓ โครงการปรับปรุงข้ันตอนและ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดข้ันตอนและปรับปรุงข้ัน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ สํานักปลัด

ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ตอนการปฏิบัติงาน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ๑. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ กองคลัง

สํานักงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

๙๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
  ระเบียบ กฎหมาย งานสาร
บรรณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระเบียบ กฎหมาย งานสารบรรณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด ปรับปรุงโดยรอบอาคารสํานักงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ จํานวนประชาชนที่ใชบริการ กองชาง

รอบอาคารที่ทําการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน การใชงาน ไดสะดวก รวดเร็ว เพิ่มข้ึน

อบต.ตลาดไทร ๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ และสรางความประทับใจ

๖ โครงการกอสรางรั้ว ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด กอสรางรั้วสํานักงานที่ทําการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - กําแพงรอบที่ทําการอบต.ตลดาไทร กองชาง

ที่ทําการอบต.ตลาดไทร สะดวก ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด

๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน

๗ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวกในการ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐% ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวก กองชาง

ใหบริการประชาชน ของประชาชน ในการใหบริการประชาชน

๘ โครงการสํารวจภ.บ.ท.๕ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแก สํารวจภ.บ.ท.๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ประชาชนผูที่มีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ของประชาชน รวดเร็วในการยื่นและชําระภาษี

๙ เพื่อจัดเก็บภาษีประจําตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีการให ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลบริการ กองคลัง

บริการจัดเก็บภาษี ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีที่แนนอนและมี

ภาษีเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๐ เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหาร เม่ือประชาชนเขาใจการเสียภาษีแลว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ไดสงเสริมใหประชาชนมีความรูเพิ่ม กองคลัง

สวนตําบลมีความรูเรื่องการจัดเก็บภาษี ทําใหประชาชนเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน ของประชาชน มากข้ึนและองคการบริหารสวตําบล

ใหมากข้ึน ท่ีมาใชบริการ มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๑ โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ พื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีรายได องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดเพิ่ม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% เปนการบริการประชาชนในการเสีย กองคลัง

และเปนการบริการประชาชน ข้ึนจากเดิม ของประชาชน ภาษีทําใหมีการเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน

ท่ีมาใชบริการ

งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

๙๖

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

โครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการจัดฝกอบรมการจัดทํา เพื่อใหพนักงานลูกจางมีความรูความเขาใจ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนิน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  -  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เพื่อใหการทํางานในองคการบริหาร กองคลัง

เอกสารการเบิกจาย ในการจัดทําเอกสารการเบิกจาย การจัดทําเอกสารใหถูกตองและมีการ บุคลากรเขา สวนตําบลมีการทํางานไดเร็วข้ึน

ทํางานไดอยางรวดเร็ว รวมโครงการ

๑๓ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ วารสารตําบล จํานวน - เลม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐ สงเสริม ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล

การปฏิบัติงาน

๑๔ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ เวปไซต ตําบลตลาดไทร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   -   -   - รอยละ๘๐%ของ ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ บุคลากรเขา ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมโครงการ

๑๕ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ปายประจําหมูบาน ปายประจําซอย  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนปาย หมูบานมีความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น
16 ซอมแซมหอกระจายขาว เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

ภายในตําบลตลาดไทร ปฏิบัติราชการ

๑๗ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ติดต้ังระบบกระจายเสียง ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล

๑๘ อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด

พิธีงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเวป
ไซต อบต.

๙๗

โครงการกอสรางปาย
ประชาสัมพันธ

โครงการติดต้ังระบบกระจาย
เสียงไรสาย

งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ โครงการกอสรางศาลาปาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร ศาลาปายประชาสัมพันธหนาที่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน กองชาง

ประชาสัมพันธหนาที่ทําการ ทําการ อบต. การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล
อบต. ขอมูลขาวสาร

๒๐ โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ ประสิทธิภาพการทํางานของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการ สํานักปลัด

จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ กับประชาชนที่มาติดตอ บุคลากรเพิ่มข้ึน บุคลากรเขา สะดวกรวดเร็ว

การทํางานของบุคลากร ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ

มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

๒๑ ๑. เพื่อสงเสริมการเมืองการปกครองใน อบรมเพื่อสงเสริมความรูใหแก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนผูเขารับการอบรมศึกษา สํานักปลัด

ระบอบประชาธิปไตย พนักงานผูบริหาร ผูนําชุมชน บุคลากรเขา ดูงานไดรับประสบการณเพื่อ

๒. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในทาง พรอมทั้งศึกษาดูงาน รวมโครงการ พัฒนาทองถ่ินใหดีข้ึน

การเมือง จํานวน - คน

๒๒ เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคทุกสวน จัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนที่เขารวม สํานักปลัด
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ ของโครงการ ประชาคมหมูบาน

คุณภาพและบูรณาการ

แผนชุมชนแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒๓ โครงการ อบต. พบประชาชน อบต.ออกใหบริการประชาชนงานดานตางๆ อบต. พบประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนเขารวม สํานักปลัด

ของโครงการ และใชบริการ

รวม 87 โครงการ  - ๑,๗๔๔,๐๐๐ ๑,๗๔๔,๐๐๐ ๒,๑๒๔,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๘๓๔,๐๐๐  -  -  -
๕๓,๖๓๗,๑๕๐ ๖๕,๔๒๘,๕๔๐ ๕๖,๓๒๘,๐๔๐ ๗๓,๐๑๒,๘๔๐ ๑๒๐,๖๗๓,๐๔๐  -  -  -รวมท้ังสิ้น 971 โครงการ

๙๘

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

งบประมาณ

โครงการฝกอบรม พัฒนาความรู
 ศึกษาดูงาน



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๒/๑
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน)
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๔. ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอสรางถนนคสล. ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนคสล.จากโคกจิก - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.505268,102.794146 อบจ.

จากโคกจิก-บานศรีชมชื่น ของประชาชน บานศรีชมชื่น  ตําบลประทาย ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.506364,102.801217 นครราชสีมา
ตําบลประทาย ๒. เพ่ือตวามปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวม ๑ โครงการ  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๙๙
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
           องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน๑ชุด โตะหมูบูชา จํานวน๑ชุด   -   - ๘,๕๐๐   -   - สํานักปลัดอบต.

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโพเดียม (Podium)แทน เพื่อจัดซื้อโพเดียม (Podium)แทน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

บรรยายจํานวน ๒ ตัว บรรยายจํานวน ๒ ตัว
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร เพื่อจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร  -  - ๑๑,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง
๑. มีมือจับชนิดบิด ๑. มีมือจับชนิดบิด
๒.มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน ๒.มีแผนชันปรับระดับ ๓ ช้ิน
๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึกพรอม    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,ScannerและFaxในเครื่องเดียว ๘,๐๐๐   - สํานักปลัดอบต.
ติดต้ังังหมึกพิมพInk Tank Printer   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต

  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi
๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที๑่ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  -   - ๒๒,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)มีหนวยประมวลผลกลาง แบบที๑่(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดซื้อถังตมนํ้าไฟฟาดิจิตอล ๒๑ ลิตร ถังตมนํ้าไฟฟาดิจิตอล ๒๑ ลิตร  -   -  - ๑๐,๐๐๐  - สํานักปลัดอบต.
งานครัว

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  -  - ๑๖,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

๑๐๐
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๘.๒ แนวทางการพัฒนา  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางาน (ประเภทวิชาการ) เกาอี้ทํางาน (ประเภทวิชาการ)  -  - ๖,๐๐๐   -   - กองคลัง
ใชงานของอบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑ ตัวใชงานของอบต.ตลาดไทร

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึพรอมติดต้ังถัง   -   - ๔,๓๐๐   -   - กองคลัง
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง หมึกพิมพ

๘ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางาน(ประเภทวิชาการ) เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางาน(ประเภทวิชาการ)   -   - ๓,๐๐๐   -   - กองสวัสดิการ
จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงาน

ของอบต.ตลาดไทร
๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บานจํานวน ๒ หลัง เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บาน   -   - ๑๑,๐๐๐   -   - กองชาง

1)มีมือจับชนิดบิด 1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน 2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ   -   - ๓๐,๐๐๐   -   - กองชาง
 แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)  ประมวลผลแบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๑๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล   -   - ๒๒,๐๐๐   -   - กองศึกษา

 แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)  แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๑๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาจัดเก็บเอกสาร  แบบ ๒ บาน จํานวน ๔ หลัง เพื่อจัดหาจัดเก็บเอกสาร  แบบ ๒ บาน   -   - ๒๒,๐๐๐   -   - กองศึกษา

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร จํานวน 4 หลัง
1)  มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

งบประมาณ

๑๐๑



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หลัง จัดซื้อเก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - ๔๐,๐๐๐  -   - กองการศึกษา
เก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หลัง

๑๔ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดหารถบรรทุกเอนกประสงคเพื่อการเกษตร รถบรรทุกเอนกประสงคเพื่อการเกษตร   -   - ๔๘๐,๐๐๐   -   - สํานักปลัด
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดหาครุภัณฑโรงสูบนํ้าพลังไฟฟา ครุภัณฑโรงสูบน้ําพลังไฟฟา   -   - ๔๘๙,๐๐๐   -   - กอชาง
โยธา

๑๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล   - ๒๕,๐๐๐   -   -   - กองสวัสดิการ
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมอยกวา ๑๙ น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย  -  -   - ๒,๔๐๐,๐๐๐   - สํานักปลัด
และขนสง ขนาด๖ตัน๖ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา๖,๐๐๐ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา๑๗๐กิโลวัตต

๑๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต   - ๔,๓๐๐   - กองศึกษา
  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi
  -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาดA๔
ไมนอยกวา๒๐หนาตอนาที

๑๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึก    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,ScannerและFaxในเครื่องเดียว ๘,๐๐๐   - สํานักปลัดอบต.
พรอมติดต้ังหมึกพิมพInk Tank Printer   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต

  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi
๒๐ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะทํางานขาราชการระดับ๓-๖ ทํางานขาราชการระดับ๓-๖ตรงตามมาตรฐาน  -   - ๕,๐๐๐  - กองศึกษา

ตรงตามมาตรฐาน สพฐ. ๘๐x๑๕๐x๗๕ cm
๒๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานตรงตามมาตรฐาน เกาอี้สํานักงานจัดวางในออฟฟศ  -  -  - ๓,๐๐๐  - กองศึกษา

๑๐๒

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึก    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,ScannerและFaxในเครื่องเดียว ๘,๐๐๐   - กองสวัสดิการ

พรอมติดต้ังหมึกพิมพInk Tank Printer   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต
  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi

๒๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล   -   -   - ๒๒,๐๐๐   - กองสวัสดิการ
 แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)  แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๒๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานตรงตามมาตรฐาน เกาอี้สํานักงานจัดวางในออฟฟศ   -   -   - ๓,๐๐๐   - กองคลัง

๒๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อพักลมติดผนัง ๖ ตัว (ตัวละ ๒,๘๐๐) ซื้อพักลมติดผนัง ๖ ตัว   -   -   - ๑๖,๘๐๐   - กองคลัง

๒๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที๑่ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  -   -   - ๒๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)มีหนวยประมวลผลกลาง แบบที๑่(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)
(CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกน

๒๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานตรงตามมาตรฐาน เกาอี้สํานักงานจัดวางในออฟฟศ  -  -  - ๓,๐๐๐  - กองสวัสดิการ

๒๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บานจํานวน ๒ หลัง เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บาน   -   -   - ๑๑,๐๐๐   - กองชาง
1)มีมือจับชนิดบิด 1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน 2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๒๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเอกสารสี จัดหาเครื่องพิมพเอกสารสี   -   -   - ๘,๐๐๐   - กองชาง

๓๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณกอสราง เพื่อจัดหากลองระดับ ๓๐ เพื่อจัดหากลองระดับ ๓๐   -   -   - ๓๔,๐๐๐   - กองชาง

๓๑ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณกอสราง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกกรีต เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกกรีต   -   -   - ๓๐,๐๐๐   - กองชาง

๑๐๓

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕(พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑(การสานตอแนวทางพระราชดําริ)
  ๑. ยุทธศาสตร  การสานตอแนวทางพระราชดําริ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โรงสูบนํ้าดวยพลัง ๑. เพ่ือการเกษตรกรรมของ ๑.ซอมแซมโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ80% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๕๑๐๓ กองชาง

ไฟฟา ประชาชน หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ของประชาชนที่ ๑๐๒.๗๕๑๓๐๘

๒. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง ๒.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา พรอม ใชนํ้า กองชาง

การเกษตร กอสรางคลองดาดคอนกรีต ความยาว ๕๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - 15.504889
เมตร หมูที่ ๕,๑๒ 102.751495

๒ โรงสูบนํ้าพลังไฟฟา ๓.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 15.498537 กองชาง

บานฉนวนหมูที่ ๓ 102.768948

๔.กอสรางแพสูบนํ้าจากลําสะแทด-  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

สระหนองเรือ บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

๕.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

๖๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ 1.เพ่ือเปนการกักเก็บนํ้าไวใช ๑. กอสรางฝายนํ้าลนหมูที่ ๒ บานประทาย  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -   - จํานวนแหลงน้ํา กักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรที่ ๑๕.๕๑๗๖๒๓ กองชาง

2.เพ่ือการสัญจรมีความสะดวก  -ฝายนํ้าลนหางไผแหลมกวาง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๕๖๗๕ ชลประทาน

ปลอดภัย  -ฝายนํ้าลนจากวังยางลงลําสะแทด

๒. ซอมแซมฝายนํ้าลน บานตลาดไทร ม.๖  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - จํานวนแหลงน้ํา กักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรที่ ๑๕.๕๔๖๒๙๕ กองชาง

 กวาง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๒๘๘๒ ชลประทาน

๓.ฝายนํ้าลน คลองกระถิน  หมู ๑๐  -  -   - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ชลประทาน

๒ ๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑. ขุดลอกสระหนองบัว หมูที่ ๑ บานหนองบัว   -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวนแหลงน้ํา เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร๑๕.๕๔๕๑๙๑ กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ปริมาตรดินขุดลอกและขนยาย๑๓,๑๗๔สบ.ม. ท่ีเพิ่มข้ึน ๑๐๒.๗๖๘๐๐๖
๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ

เกษตรกร ๒.ขุดลอกคลองไสไก บเนหนองบัว หมูที่ ๑  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐   - กองชาง

จากม.๑-ทุงหัวดวน และม๑.-หนองแวง

๓.ขุดลอกคลองละลมบานประทาย หมูที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐   -  - จํานวนแหลงน้ํา " กองชาง

ท่ีเพิ่มข้ึน
๔.ขุดลอกบุงใหญบานธรรมจักร หมูที่ 12 ๑๕๐,๐๐๐   - ๑๕๐,๐๐๐  - " ๑๕.๕๐๐๔๕๕ ๑๐๒.๗๕๗๘๑๑

๕.ขุดลอกหนองจาน หมูที่ ๑๒ บานธรรมจักร ๕๐๐,๐๐๐  -  -   - กองชาง

๖.ขุดลอกหนองมน บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๗.ธนาคารนํ้าใตดิน   -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขุดลอกหนองตาเถิง บานธรรมจักรหมูที่ ๑๒   -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -

กรรมและอุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

กอสรางและ
ซอมแซมฝายนํ้าลน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๙. ขุดลอกคลองไสไก หมูที่ ๕บานดอนอีลุม ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑๕.๕๑๒๔๓๙ กองชาง

๑๐๒.๗๖๒๐๔๒

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ๑๐. ขุดลอกหนองปรือหมูที่ ๗ บานหนองปรือ  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - - เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร๑๕.๕๑๘๔๖๑ กองชาง

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ พ้ืนที่ขุดลอก ๑๘ ไรลึก ๑.๗๐ เมตร กรรมและอุปโภค บริโภค ๑๐๒.๗๘๔๐๔๒

เกษตรกร ๑๑. ขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร(ฮองเหมือง) ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - - ๑๕.๕๐๑๕๕๗
 กวาง ๒ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๒.๗๘๐๗๗๑ กองชาง

หมูที่ ๓ บานฉนวน

๑๒.โครงการขุดลอกหนองกก หมูที่ ๔   -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๔๑๓๙๙ กองชาง

บานหนองกก ๑๐๒.๗๙๖๑๘๙

๑๓. โครงการขุดลอกหนองกรด  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕.๔๙๐๘๓๖ กองชาง

บานตูม ม.๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๑๓

๑๔. ขุดลอกคลองเหมืองเกา - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๘๘๗๘ กองชาง

บานโนนง้ิว หมูที่ ๙ ๑๐๒.๗๙๘๕๕๐

๑๕.ขุดคลองไสไก จากนานายประหยัด - ๓๐๐,๐๐๐  -  - - ๑๕.๕๕๖๐๖๗ กองชาง

ธรรมไธสง - แอก หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ ๑๐๒.๗๗๒๘๔๒

๑๖. ขุดขยายสระโคกปาชา   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๑๒๐๒๕ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๖๖๔๐๔

๑๗. ขุดลอกขยายสระโคกจิก   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๒๖๔๗ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๕๕๑๗๙

๑๘. ขุดคลองหนองสรวง   -   - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

 บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑๙. ขุดลอกหนองคุมดิน   -  - ๒๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง หมูที่ ๑๐ บานโนนตะครอ ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ใชนํ้า ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๐. ขุดลอกหนองสงลี้  -  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๔๐๑๗๑ กองชาง

 ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 62,576 ลบ.ม ๑๐๒.๗๙๖๐๒๙

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.๘๐ เมตร

๒ แถว จํานวน ๘๐ ทอน หมู ๔ บานหนองกก

๒๑. ขุดลอกสระโครกกรวด -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๔๕๑๐๗ กองชาง

หมูที่ ๑ บานหนองบัว ๑๐๒.๗๖๗๙๑๗

๒๒. ขุดลอกคลองออหมูที่ ๙ บานโนนง้ิว ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  -   - ๑๕.๕๒๑๗๕๔ กองชาง

กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ๑๐๒.๗๙๙๓๓๐

๒๓.ขุดขยายสระคลองออ บานฉนวน หมูที่ ๓  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   - กองชาง

๒๔.ขุดลอกลําสะแทดบานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -   - ๑๕.๔๙๖๓๕๒ กองชาง

ทาหวา  ทาแฮ ทาสองคอน ๑๐๒.๗๖๓๓๙๒

๒๕.ขุดลอกหนองผักหลอดบานหนองกก  -   -   - ๒๐๐,๐๐๐   - ๑๕.๔๙๘๙๓๓ กองชาง

หมูที่ ๔ ๑๐๒.๗๖๘๗๖๒

๒๖.ขุดลอกหนองไผ บานตลาดไทร หมูที๖่   - ๒๐๐,๐๐๐  -   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๒

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๒๗. ขุดลอกหนองแสง บานโนนง้ิว หมูที่ ๙   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ใชนํ้า ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๘. ขุดลอกหนองมวง บานประทาย หมูที่ ๒  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๙.ขุดสระทุงนานอย บานตลาดไทร  หมูที่ ๖  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   - ๑๕.๕๐๙๑๓๗ กองชาง

๑๐๒.๗๘๙๑๘๑

๓๐.ขุดลอกสระหนองสรวงหนองสรวง  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -

บานหนองเรือ  หมูที่ ๘ ปริมาตรดินขุดลอกและขนยาย๑๓,๒๙๕ลบ.ม.

31ขุดหนองหญาปลอง บานหนองปรือ   -   - ๑๕๐,๐๐๐   - ๑๕๐,๐๐๐ กองชาง

หมูที่ ๗

32ขุดลอกวังยาง -ลําสะแทด   -   -   -   - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานประทายหมูที่ ๒

๓ คลองสงนํ้า ๑.โครงการวางบอล็คคอนเวิรส  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

ฝายนํ้าลนหางไผแหลม

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๒.ปรัปปรุงคลองสงนํ้าดวยไฟฟา  -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง บานดอนอีลุมหมูที่ ๕ ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต

๓3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ๓.วางทอสงนํ้า เขาหนองกรด บานตูม ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ใชนํ้า  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

เกษตรกร หมูที่ ๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

๓๐๐,๐๐๐  -  -  - - ๑๕.๕๒๕๒๗๓ กองชาง

๑๐๒.๗๘๔๐๖๙
๔. วางทอสูบนํ้าจากคลองละลมเขาหนอง
ปรือ หมู ๗ บานหนองปรือ ขนาด PVC ๔
น้ิว ๑,๐๐๐ เมตร

งบประมาณ

๗๓

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงนํ้า ๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๕.วางทอสงนํ้า เชื่อมบานเอราวัณ-  -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง
๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ตลาดไทรรีสอรท
3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ๖.วางทอจากลําสะแทด-วังยาง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

เกษตรกร ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต

๗.วางทอสงนํ้า จากนานางรวม-ลําสะแทด   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ใชนํ้า  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

๘.กอสรางคลองสงนํ้า บานตูม  หมูที่ ๑๑   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐   -  -

๙.วางทอสงนํ้า  บานโนนง้ิว  หมูที่ ๙  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๒๗๘๑๑ กองชาง

๑๐๒.๘๐๐๑๔๑
๑๐.วางคลองสงนํ้าจากคลองออ-
ถนนลาดยาง  -  - ๒๐๐,๐๐๐   -   - ๑๕.๔๙๔๕๕๑ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑(นานายชวง) ๑๐๒.๗๗๖๒๓๖

๑๑.คลองสงนํ้าหนองจิก-บานฮาง หมูที่ ๔ ๒๐๐,๐๐๐  -  -   -   - ๑๕.๕๒๙๐๐๐ กองชาง

บานหนองกก(ตอคลองจากบานดอนอีลุม) ๑๐๒.๗๖๙๙๒๘
๑๒.วางทอสงนํ้าโคกหนองกาด หมูที่ ๓   -  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๖๙๙๖ กองชาง
บานฉนวน (ตอจากคลองใหญม.๕) ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต ๑๐๒.๗๗๒๒๙๓

งบประมาณ

๗๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงนํ้า 1.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑๓.-วางทอสระหนองกก หมูที๔่ -ลงคลอง ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ประชาชนมีนํ้าใช กองชาง

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง กระถิน  วางทอยาว ๑๒เมตร ในการเกษตรรอยละ๘๐%
3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ  -คันคูก้ันคลองกระถิน  ยาว ๑๒ เมตร

เกษตรกร
14.วางทอสงนํ้าจากลําสะแทด-สระหนอง
เรือ  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองเรือ หมูที่ ๘

รวม 89 โครงการ  - ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗,๔๕๐,๐๐๐ ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ ๒๑,๓๕๐,๐๐๐  -  -  -

๗๕

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒(การพัฒนาการศึกษา)
  ๒. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการศึกษา

3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหาร ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา จากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๒ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ตําบลตลาดไทร ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

จํานวน ๔ แหง ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๔ โครงการสงเสริมพัฒนาการและ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน สงเสริมพัฒนาการและ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ พัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน กองสวัสดิการ
การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน จํานวนเด็ก

๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานการศึกษา
งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มนมที่มี ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน คุณคาทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๖ โครงการจัดกิจกรรม ๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนไดแสดงออกดานตางๆ กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ การทางดานรางกายและจิตใจ วันเด็กแหงชาติ ของผูเขารวม ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๒. เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถ กิจกรรม

พัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ

๗ โครงการโรงเรียนครอบครัว เพ่ือสงเสริมความสัมพันธสมาชิกใน เพ่ือใหเด็กและสมาชิกในครอบครัว ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนไดเรียนรูจาก กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ครอบครัว รักใคร สามัคคี ของผูเขารวม ประสบการณตรง  และไดเรียนรู

กิจกรรม จากสถานที่จริง

๘ โครงการติดตั้งเหล็กดัด เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้วเหล็กดัด โครงการติดตั้งเหล็กดัด  - ๘๐,๐๐๐  -  -    - ติดตั้งเหล็กดัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๙ โครงการกอสรางที่แปรงฟน เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กอสรางที่แปรงฟน  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    - เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ

๑๐ โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา กอสรางรั้วศูนยพัฒนา  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา
เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก

๗๗

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ จัดซ้ือวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว วิทยาศาสตรการแพทย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  - ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว กองการศึกษา

(ปรอทวัดไข) ดูแลเด็ก (ปรอทวัดไข) ศึกษาฯ

ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ

๑๒ โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา   -  - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู กองการศึกษา
เด็กเล็กบานดอนอีลุม เด็กเล็กใหนาอยู เด็กเล็กบานดอนอีลุม มาตรฐาน

๑๓ โครงการตอเติมอาคาร ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการตอเติมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กใหนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู มาตรฐาน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๔ โครงการกอสรางรั้ว เพ่ือปรับภูมิทัศนและบริบทภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - สนามเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กใหดีขึ้น มีรั้วรอบขอบชิด เลน ได มีรั้วรอบขอบชิด

มาตรฐาน

๑๕ โครงการสรางรั้ว เพ่ือปรับภูมิทัศนและบริบทภายใน มีรั้วรอบขอบชิดเปนเอกเทศและ ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดไทร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กใหดีขึ้น เกิดความนาอยู มีรั้วเปนเอกเทศทําใหเกิดความ

สนามเด็ก ปลอดภัยแกเด็ก

๑๖ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กมีสนามเด็กเลนไดมาตรฐาน สนามเด็กเลนศพด. บานตลาดไทร  -  - ๑๕๐,๐๐๐  -  - เลน ได ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

ศพด. บานตลาดไทร ปลอดภัย มาตรฐาน เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน

๗๘

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหนาอยู ของประชาชน แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู ที่ใชประโยชน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๘ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองการศึกษา

นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กที่เขารวม

๑๙ โครงการขยายน้ําประปา เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา ขยายน้ําประปาสําหรับ  -  -  -  - ๔๐,๐๐๐ โครงการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๐ โครงการอบรมคุณธรรม ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู อบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับเด็กและ หลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา และเยาวชน ตําบลตลาดไทร ของบุคลากรเขา หลักธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนา

เยาวชน ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี รวมโครงการ ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๑ โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือสงเสริมกิจกรรมใหเด็กนักเรียน โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี กองการศึกษา

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี ของนักเรียนเขา มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๒๓ โครงการติดตั้งมุงลวด โครงการติดตั้งมุงลวด  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง

๒๔ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รวมโครงการ สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดีกองการศึกษา

ตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร เชนหองชีวิต ประจําตําบลตลาดไทร

(หองอาหาร)

งบประมาณ

๗๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕ โครงการพัฒนาฝกอบรม  ๑.สงเสริมใหครูผูดูแลเด็กไดพัฒนาการ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ครูผูดูแลเด็กทั้ง ๔ ศูนย กองการศึกษา

ครูผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษา ดูงาน ของบุคลากรเขา

๒๖ โครงการศึกอบรมภาษาเบ้ืองตน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - รวมโครงการ องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
กลุมประเทศประชาคม พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

เศรษฐกิจของอาเซียน รอยละ๘๐% กองการศึกษา/

๒๗ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  - ของนักศึกษาเขา นักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๘ โครงการสงเสริมการอาน เพ่ือใหนักศึกษา มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู  -  - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  - รอยละ๘๐% นักศึกษา มีทักษะกระบวนการ กองการศึกษา/

ภาคเรียนที๑่/๒๕๖๒ รักการคนควา ของนักศึกษาเขา แสวงหาความรู รักการคนควา กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๙ โครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
ตลาดไทร กาวไปสูAEC ของบุคลากรเขา พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

รวมโครงการ

๓๐ โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือหนังสือเรียน   - ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของบุคลากรเขา กระตือรือรนในการเรียนรู

รวมโครงการ

งบประมาณ
แผนงานการศึกษา

๘๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ สอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของประชาชน กระตือรือรนในการเรียนรู

๒.เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ ทั้ง ๔ ศูนย ที่ใชประโยชน

กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๒ โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ๑.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง ๔ ศูนย ของเด็กนักเรียน มีอุปกรณคอมพิวเตอรในการจัด

ที่ใชประโยชน เตรียมสื่อการเรียนการสอน
๓๓ คาจัดการเรียนการสอน วัสดุ เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ จัดการเรียนการสอน วัสดุ  - ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ กระตือรือรนในการเรียนรู การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๔ คาหนังสือเรียน " หนังสือเรียน   - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
๓๕ คาอุปกรณการเรียน " อุปกรณการเรียน   - ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ รอยละ๘๐% กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๖ คาจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน " คาจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน   - ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ของเด็กนักเรียน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๗ คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน " กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   - ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ที่ใชประโยชน กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวม ๑1๙ โครงการ  - ๓,๙๖๕,๐๐๐ ๔,๑๗๐,๑๕๐ ๔,๖๗๔,๑๕๐ ๑,๒๒๙,๑๕๐ ๔,๓๙๐,๑๕๐  -  -  -

งบประมาณ
แผนงานการศึกษา

๘๑



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ (พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓(การพัฒนาการเกษตร)
 ๓. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปลูกพืชฤดูแลง ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน โครงการปลูกพืชฤดูแลง  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

รวมโครงการ
๒ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

โคกหนองแวงนอยบน เกษตรกร โคกหนองแวงนอยบนบานดอนอีลุม ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
 บานดอนอีลุม หมูที่ ๕ หมูที่ ๕ แปลงสาธิตเพาะพันธุขาว รวมโครงการ

3 โครงการฝกทักษะดาน ๑ฝกทักษะทางดานการเกษตรแกเยาวชน จัดฝกอบรมใหเยาวชน และ สงเสริมการดําเนินการ -  -  -  - ๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
การเกษตรในกลุมยุวเกษตรกร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
ในโรงเรียน    เยาวชนในอนาคต รวมโครงการ

๔ โครงการแปลงสาธิตเกษตร เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการแปลงสาธิตเกษตร   - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ เกษตรกร ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

๕ โครการสงเสริมเมล็ดพันขาว เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - รวมโครงการ

เกษตรกร ๘๒

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑1.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร 65 คน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

3 ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ
๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร ๑๕๐ คน ๕๐,๐๐๐   -  - -  - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๓ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ

๘ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร อบรมใหความรูเร่ืองปุยสั่งตัด  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๙ โครงการฝกอบรมตามแนวทาง ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร ฝกอบรมตามแนวทาง  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น ศูนยถายทอดฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ โครงการฝกอบรมการปลูก เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน ฝกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด
พืชสมุนไพร ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

โครงการปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน

๘๓

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

สงเสริมกลุมอาชีพปลูกผัก

โครงการฝกอบรมใหความรู
เร่ืองปุยสั่งตัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ ๑.เพ่ือเปนแหลงงบประมาณของประชาชน จัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนให  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - - รอยละ80% ประชาชนมีเงินงบประมาณในการ สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชนกูยืมไมมีดอกเบี้ย ในการ ของประชาชนเขา ประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ประกอบอาชีพ รวมโครงการ ไมนอยกวา ๓๐๐ ครัวเรือน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๒ โครงการโรงสีชุมชน ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สนับสนุนคาใชจายในการซอมแซมและ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ปรับปรุงโรงสีชุมชนบานประทาย ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๓ ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  -  -  - ๕๐,๐๐๐ - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

โครงการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือเกษตรกร

๘๔

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของ  โครงการอบรม ๑ โครงการ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน กองสวัสดิการ

ชุมชนรองรับAEC รองรับAEC ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๕ โครงการกอสรางรานคา สงเสริมผลิตภัณฑในชุมชน โครงการกอสรางรานคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% รานคาจําหนายผลิตภัณฑชุมชน กองสวัสดิการ

จําหนายผลิตภัณฑชุมชน จําหนายผลิตภัณฑชุมชน ของประชาชนเขา กองชาง

รวมโครงการ

๑๖ ตลาดประชารัฐระดับตําบล ตลาดประชารัฐระดับตําบล สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีอาชีพ รายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการ

ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน กิจกรรมปรับปรุงขอมูลศูนย/จุดถายทอด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยมีความพรอมในการทํางาน เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของประชาชน เกษตรอําเภอ/

   ประชาชนและการรักษาสิ่งแวดลอม ที่ใชประโยชน ศูนยถายทอดฯ

๑๘ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรู ๑๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนมีวิถีชีวิติแบบเศรษฐกิจ กศน.ตลาดไทร

ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ประสบการณอาชีพของเศรษฐกิจ ของนักเรียน พอเพียง

๘๕

รองรับ AEC

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

รองรับ AECชวยประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น

อุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลตลาดไทร

OTOP



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ ๑.เพ่ือควบคุมโรค ในโค กระบือ ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% สํานักปลัด/

๒.เพ่ือปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง ของประชาชน ปศุสัตว

๓.เพ่ือผสานความรวมมือระหวางหนวยงาน ที่ใชประโยชน ระบาด

๑๙ โครงการสงเสริมการเล้ียงวัว/หมู ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน สงเสริมพอพันธ  แมพันธ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ
/ปลูกพืชฤดูแลงตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ เมล็ดพันธ ของกลุมเลี้ยงโค ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

มีรายไดเสริมพึ่ง

๒๐ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน จัดอบรม หรือแหลงจําหนาย ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ พาตนเองได ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ

เย็บผา  ทอผาไหม ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

๒๑ โครงการซอมแซมลานตาก โครงการซอมแซมลานตาก ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

ผลผลิตทางการเกษตร

รวม ๕๗ โครงการ  - ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๓๗๐,๐๐๐ ๔,๗๔๐,๐๐๐ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๔,๕๔๐,๐๐๐  -  -  -

งบประมาณ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันโรคปากและเทา
เปอยในโค กระบือ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทา
เปอย ในโค กระบือ ๘๐-๙๐ %

โค กระบือ ไดรับวัคซีน รอยละ
๘๐ ของจํานวนทั้งหมด และไม
เปนโรค

๘๖

แผนงานการเกษตร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔(การพัฒนาสังคม)
๔. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน จัดกิจกรรมการมีสวยรวมของชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  -  - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความตระหนักและรักใน กองสวัสดิการ

รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกาย ของประชาชน การรักษาความสะอาด สังคม/อนามัย

๒ โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน รักสุขภาพ สรางสุขดวยธรรมปญญา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน กองสวัสดิการ

๓ โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สังคม

คนพิการและทุพลภาพนุมชน รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย
๔ โครงการอบรมใหคนพิการ, ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุและ ๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม คนพิการไดรับรูสิทธิประโยชน สังคม
ประชาชนทั่วไปถึงสิทธิ    สุขภาพอนามัยของประชาชน

ประโยชนในการเขาถึงการ

บริการของรัฐ

๕ โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อเปนชวยเหลือประชาชนผูยากไร ซอมแซมที่อยูอาศัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส กองสวัสดิการ
กับประชาชนผูยาก,ไรผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ที่ขาดผูดูแล ผูยากไรและ ไดรับการชวยเหลือดูแล สังคม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผูดอยโอกาสที่

๖ โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับการชวยเหลือ สังคม
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ

โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน
ตําบลตลาดไทร

๘๗



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือใหไดแสดงออกซึ่งความกตัญู ๑.จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กองสวัสดิการ

กตเวทีตอผูสูงอายุ ๒.จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ เรื่อง ของผูเขารวม ๒.ไดรวมกันสืบสานประเพณี สังคม

๒.เพ่ือเปนการอนุรักษไวซึ่งขนบประเพณี การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงาม

สงกรานต
๒ โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรี ๑.เพ่ือพัฒนากิจกรรมขององคกรสตรี สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคกรสตรีมีกิจกรรมที่เปนประโยชน กองสวัสดิการ

และจัดกิจกรรมองคกรสตรี ๒.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน องคกรสตรี ของผูเขารวม ตอชุมชนมากยิ่งข้ึน สังคม

๓.ฝกอบรมอาชีพ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม องคกรสตรีมีความรูความเขาใจ

องคกรสตรี รอยละ๘๐%
๓ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวในทองถ่ิน จัดอบรมกลุมอาชีพ จัดอบรมใหความรู ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวใน กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนา และสงเสริมกลุมอาชีพทุกกลุมใน
ตําบล

ของประชาชน ทองถ่ิน สังคม

๔ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมการัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ชาย/หญิงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ของผูเขารวม ผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรง รวมกันเปนกลุม กองสวัสดิการ

จัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ มีภูมิลําเนาในตําบลตลาดไทร กิจกรรม ชวยเหลือกัน ไมเปนโรคซึมเศรา สังคม

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูสูงอายุและพิการ รายไดเพ่ิมข้ึน ผูสูงอายุ ของผูเขารวม รายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

๖ โครงการฝกอบรมอาชี+
B48:L49พสําหรับ

เพ่ือใหผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม จัดฝกอบรมอาชีพสําหรับผูพิการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กิจกรรม ผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูพิการ รายไดเพ่ิมข้ึน ตําบลตลาดไทร รายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

๘๘

งบประมาณ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผูสูงอายุ



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการเสริมสรางครอบครัว ๑.เพ่ือสรางความรักความเขาใจและ โครงการเสริมสรางครอบครัว  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูเขาอบรมไดรับความรูและเขาใจ กองสวัสดิการ

อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด ความสัมพันที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด ของผูเขารวม ในบทบาท หนาที่  ความสําคัญของ สังคม

๒.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง กิจกรรม ครอบครัว

ความสําคัญของสถาบันครอบครัว ๒.ผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความ

๓.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง สําคัญขิงครอบครัวและผลกระทบ

ปญหายาเสพติด ในเรื่องยาเสพติด

๘ โครงการฝกอาชีพและ ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่ โครงการฝกอาชีพและ   - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูตกเกณฑจปฐ.ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ตกเกณฑจปฐ. สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ของผูเขารวม สงเสริมในดานอาชีพใหมีรายได สังคม

กิจกรรม เพ่ิมข้ึน

๘ โครงการฝกอาชีพสําหรับผูมี ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยภายใน ฝกอาชีพสําหรับผูมีรายไดนอยและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
รายไดนอยและประชาชนทั่วไป ตําบลตลาดไทร ประชาชนทั่วไปตําบลตลาดไทร ที่ใชประโยชน
ตําบลตลาดไทร

๙ โครงการปองกันและแกไข สรางความตระหนักและความรูเรื่องบทบาทกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตําบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทั่วไปมีภูมิคุมกัน กองสวัสดิการ
ปญหาการตั้งครรภกอนวัย และคุณคาความเปนชาย  หญิงในสังคม ตลาดไทร ของประชาชน ในการจัดการกับสถานการณ สังคม
อันควร ที่ใชประโยชน เรื่องเพศ

รวม ๗๕ โครงการ  - ๕๓๕,๐๐๐ ๖๓๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐  -  -  -

๘๙

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ (การพัฒนาสาธารณสุข)
๕. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานของ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ รอยละ๘๐% กลุมอสม. ดําเนินกิจกรรมไดอยาง กองสวัสดิการ

สาธารณสุข หมูบาน(อสม.)ในเขตพื้นท่ี กลุม อสม. ในชุมชนทุกหมูบาน ของประชาชน มีประสิทธิภาพมากข้ึน สังคม

อบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑๓ หมูบาน ท่ีใชประโยชน
ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๒ โครงการควบคุมโรคกรณี ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   - ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด กองสวัสดิการ

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติ โรคระบาด หรือภัยพิบัติ

3 โครงการตามพระราชดําริ เพื่อจัดโครงการพระราชดําริ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ท่ีลดลง โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด

ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข

๔ โครงการตรวจมะเร็งปอด เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งปอดของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

5 โครงการมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งทอนํ้าดีของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร  สุขภาพอนามัยของประชาชน

6 โครงการมะเร็งลําไสใหญ เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งลําไสใหญของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

งบประมาณ

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการสาธารณสุข
หมูบาน(อสม.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๙๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ ๑.เพื่อการควบคุมปองกัน ๑.ซื้อสารเคมีทรายอะเบทกําจัด ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

โรคไขเลือดออกในชุมชน ลูกนํ้ายุงลาย ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง

๒.ซื้อนํ้ายาสําหรับพนสารเคมี ท่ีใชประโยชน

กําจัดยุง
๘ โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันสุนัขบา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สุนัขทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน สํานักปลัด

คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบาตาม สําหรับฉีดสุนัข ของประชาชน
ปริธานฯ ท่ีใชประโยชน

๙ เพื่อใหประชาชนตําบลตลาด จัดอบรมใหความรูแกประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนความรูและความ กองสวัสดิการ

ไทรมีความรูและความเขาใจ ตําบลตลาดไทรทุกกลุมชวงอายุ ของประชาชน เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสมากข้ึน สังคม

เกี่ยวกับโรคเอดสมากข้ึน ท่ีใชประโยชน รวมถึงหางไกลยาเสพติด

๑๐ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ดูแลปองกันรักษาและสงเสริม กองสวัสดิการ

๒.เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน    สุขภาพอนามัยของประชาชน สังคม

   สุขภาพอนามัยของประชาชน ท่ีใชประโยชน

โครงการจัดซื้อนํ้ายาพนหมอก
ควันและทรายอะเบท

งบประมาณ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลตลาดไทร และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ๙๑

แผนงานสาธารณสุข

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลตลาดไทร

โครงการเยาวชนตลาดไทร
หางไกลโรคเอดส



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ เพื่อการควบคุมและปองกันโรคติดตอไมให ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

ในชุมชน ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง
ท่ีใชประโยชน

๑๒ โครงการประกวดหมูบาน เพื่อการควบคุมและปองกันโรคติดตอ ประกวดหมูบานปลอดขยะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% หมูบานสะอาดปองกันและควบคุม สํานักปลัด

ปลอดขยะ และสงเสริมสุขภาพ ของประชาชน โรคติดตอในชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการ

๑๓ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดซื้อถังขยะ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๔ โครงการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ บอบําบัดสิ่งปฏิกูล  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กองชาง

ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๕ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอปริมาตรกระบอกสูบ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย   -   -  - ๒,๔๐๐,๐๐๐  - สํานักปลัด

แบบอัดทาย ไมตํากวา๖,๐๐๐ ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา๑๗๐ กิโลวัตต

รวม ๖4 โครงการ  - ๘๐๗,๕๐๐ ๑,๒๕๗,๕๐๐ ๑,๒๕๗,๕๐๐ ๓,๒๐๒,๕๐๐ ๘๗๒,๕๐๐  -  -  -

๙๒

งบประมาณ

โครงการทําความสะอาด
หมูบานปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน

ทําความสะอาดหมูบานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน

แผนงานสาธารณสุข



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑. เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางผิวทางพาราแอสฟลสติกคอนกรีต ๘,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน  บานดอนอีลุมม.๕-บานหนองปรือม.๗ ขนาด ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง เร่ิม15.50593, ๑๐๒.๗๕๙๙๖๐๐

กวาง 6 เมตร  ยาว ๒,๔๕๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. ฐานเพิ่มข้ึน และคมนาคมขนสง สิ้นสุด15.51516, ๑๐๒.๗๗๘๒๐๐

๒.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๔-๙  - ๗,๐๐๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.530738, ๑๐๒.๗๘๕๖๗๔๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๑,๗๐๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. สิ้นสุด15.524122, ๑๐๒.๗๙๘๓๓๔

๓.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๕- ม.๑  -  -  -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.505845, ๑๐๒.๗๕๕๕๐๕๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๖,๐๐๐ ม. สิ้นสุด15.546769, ๑๐๒.๗๗๐๑๘๗

๒ ๑. เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนคสล.บ.ประทาย หมูท่ี ๒  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

ของประชาชน เสนไปบานหนองปรือ
เสริมเหล็ก 2.กอสรางถนนคสล.บานดอนอีลุม หมูท่ี ๕  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - N15.552313 E102.77165

ขนาดกวาง4.00ม.หนา 0.15 เมตรยาว230เมตร

3.กอสรางถนนคสล.บ.หนองกก ม. ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๓๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๓๐๑๗๘ ๑๐๒.๗๘๔๙๐๕๐

รอบหมูบาน ๑๕.๕๒๘๙๑๓ ๑๐๒.๗๘๕๗๐๕

4.กอสรางถนนคสล. ภายในหมูบาน   - ๑๐๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

5.กอสรางลาน คสล.เอนกปรสงคบานฉนวนหมูท่ี ๓   -   -  - ๑๕๐,๐๐๐ - กองชาง

6.กอสรางถนนคสล. เสนขางวัด-ไปประปา หมูท่ี ๑  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

6.กอสรางถนนคสล. สายรอบหมูบานบานธรรมจักร  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - N15.501965 กองชาง

หมูท่ี 12กวาง5.00ม.หนา 0.15 เมตรยาว185เมตร E102.760309

งบประมาณ

กอสราง
ถนนลาดยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

กอสราง
ถนนคอนกรีต

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา 7.กอสรางถนนคสล.บ.หนองเรือ หมูท่ี ๘  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน ภายในหมูบาน ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง

8.กอสรางถนนคสล สายบานโนนงิ้ว หมูท่ี ๙ ๒๑๗,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๔๔๒๕ ๑๐๒.๗๙๗๘๖๖๐

  - บานประทาย หมูท่ี ๒ ๑๕.๕๒๔๑๔๖ ๑๐๒.๗๙๗๐๗๗

9.กอสรางถนน คสล. ม.2 บานประทาย  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - N18.520603 กองชาง

กวาง4.00ม.ยาว 230 ม.หนา๐.๑๕ม. E102.787393

๑0.กอสรางถนน คสล. ม.5 บานดอนอีลุม ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

(เสริมปากซอยใหสูง)

๑1.กอสรางถนนคสล.ม.๑๐ บ.โนนตะครอ  - ๑๐๗,๐๐๐   -   -  - ๑๕.๕๓๒๘๘๙ ๑๐๒.๗๘๑๖๙๓๐

กวาง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ๑๕.๕๓๓๐๒๒ ๑๐๒.๗๘๒๔๑๗

๑2.กอสรางถนนคสล.เสนไปวัดอุดมคงคาคีรีเขต  - ๑๑๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   - กองชาง

บานตูม หมูท่ี ๑๑

13.กอสรางถนนคสล.เสนหนาบานสอบต.  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

นายจําลอง ปุนสีดา บานตลาดไทร หมูท่ี ๖

๑๓.กอสรางถนนคสล. เสนขางวัด-ถนนลาดยาง  - ๔๔๔,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๐๑๕๖๗ ๑๐๒.๗๕๙๒๖๕๐

บานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒ ๑๕.๕๐๑๗๓๔ ๑๐๒.๗๕๙๙๘๘

๑๔.ซอมแซมถนนคสล.ภายในตําบลตลาดไทร   - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  -

๑๕.ซอมแซมถนนคสล.ภายในหมูบาน   -  -  - ๒๒๐,๐๐๐  - กองชาง

บานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓

๑๖.กอสรางถนนคสล.บ.โนนตะครอ หมูท่ี ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๓๓๐๗๑, ๑๐๒.๗๘๒๔๕๘๐

ภายในหมูบาน สิ้นสุด15.5๓๔๑๘๖, ๑๐๒.๗๘๒๑๓๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๙๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนหินคลุก บ.ประทาย ม. ๒  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.520178, ๑๐๒.๗๙๐๖๔๗๐

ของประชาชน สิ้นสุด15.523258, ๑๐๒.๗๙๑๙๑๓

๒.กอสรางถนนหินคลุก บ.หนองบัว หมูท่ี ๑ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐
เร่ิม15.5๔๖๒๙๓ ๑๐๒.๗๗๒๓๖๐๐

สิ้นสุด15.5๔๑๘๒๔ ๑๐๒.๗๗๒๖๖๕

๓.กอสรางถนนหินคลุก บานฉนวน ม.๓  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506163, ๑๐๒.๗๖๗๒๖๒๐

(โคกหนองกาด) สิ้นสุด15.505584, ๑๐๒.๗๗๙๕๕๗

๔.ซอมแซมถนนดินลงหินคลุกบานดอนอีลุม หมู ๕  -   -  - ๒๐๐,๐๐๐  - กองชาง

สายบานดอนอีลุม-หนองบัว

๕.กอสรางถนนหินคลุก ม.๑บ.หนองบัว เร่ิม15.551034, ๑๐๒.๗๗๘๔๐๕๐

 - หนาโรงเรียน - ฝายนํ้าลน  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุด15.546197, ๑๐๒.๗๙๒๖๗๔

๖.ซอมแซมถนนหินคลุกจากหมูบาน   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

 บานหนองปรือ หมูท่ี๗-นานางสําราญ มาระศรี

๗.กอสรางถนนหินคลุกสายหนาโรงเรียน   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

 - หนองข้ีมั้ง บานโนนตครอ หมูท่ี ๑๐

๘.กอสรางถนนหินคลุก ม.๓ บานฉนวน กองชาง

 - จากนานายทองดี -นานางสําราญ  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

๙. -กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี ๖ จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน
สามารถ เสนหนองบานตลาดไทร-ละเลิงบอ  - ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เร่ิม15.553453, ๑๐๒.๗๗๘๗๖๙๐

  จากวัดไปหนองประปา(สิม) ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ สิ้นสุด15.563830, ๑๐๒.๗๗๙๙๗๑

งบประมาณ

กอสราง
ถนนหินคลุก

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐.กอสรางถนนหินคลุกนานายกวาง-หนองไซร   -  -   - ๔๐๐,๐๐๐   - จํานวนเสนทาง กองชาง
บานฉนวน   หมูท่ี ๓ ถนนที่ไดมาตร

๑๑.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน   -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ฐานเพิ่มข้ึน กองชาง

บานโนนงิ้ว  หมูท่ี ๙

๑๒.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูท่ี ๗ บานหนองปรือ

๑๓.กอสรางถนนหินคลุก บ.ธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.501887, ๑๐๒.๗๖๐๓๑๓๐

(โนนตาเถิง)กวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. สิ้นสุด15.496035, ๑๐๒.๗๖๔๐๘๙

๑๔.กอสรางหินคลุกบานหนองเรือ  หมูท่ี ๘   - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

จากสระหนองเรือ-ฝาย

๑๕. กอสรางถนนหินคลุก บานตูม หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.๔๙๓๒๔๓, ๑๐๒.๗๘๐๘๗๗๐

ภายในหมูบาน สิ้นสุด15.๔๙๒๐๙๖ ๑๐๒.๗๘๒๑๙๗

๑๕.กอสรางถนนหินคลุกบานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

สายสี่เลน -คลองสงนํ้าดาดคอนกรีต

๑๗. กอสรางถนนหินคลุกถนนจากนา   -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กองชาง

 นานายสุวิต  แดนไธสง -โคกจิก หมูท่ี ๕

๑๘. กอสรางถนนหินคลุกจากบานโนนตะครอ   -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   - กองชาง

หมูท่ี ๑๐

๑๙.กอสรางถนนหินคลุกสายถนนสี่เลน-คลอง  -  -  - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ กองชาง

ชลประทาน นเอราวัณ หมูท่ี ๑๓

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐.อุดหนุนไฟฟาโครงการขยายไฟฟาและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -   - กองชาง

ติดต้ังหลอดฟาสองสวาง

๒๑.คาบํารุงซอมแซไฟฟาสองสวางฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๒๒.สํานักงานท่ีดินเพื่อสอบเขตท่ีสาธรณะประโยชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๔ กอสราง ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนดิน บานฉนวน  หมูท่ี ๓   -   - ๒๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.4๙๗๐๖๔, ๑๐๒.๗๗๔๙๔๐๐

ถนนดิน ของประชาชน สิ้นสุด15.๔๙๔๙๐๒ ๑๐๒.๗๗๑๖๕๕

๒.ถมหนองสาง   -  - ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐

๒.เพื่อตวามปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน ๒.กอสรางถนนดินจากทุงหัวดวน  หมูท่ี ๕  - ๒๕๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.5๓๐๕๘๐, ๑๐๒.๗๕๑๓๕๔๐

๓.เพื่อความมีระเบียบของชุมชน ไปบานหนองปนนํ้า  ต.ประทาย สิ้นสุด15.5๓๗๘๙๕, ๑๐๒.๗๔๗๘๕๕

๓.กอสรางถนนดินบานโนนงิ้ว หมูท่ี ๙  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.524150, ๑๐๒.๗๙๙๖๙๗๐

เช่ือมตําบลหนองเยือง สิ้นสุด15.526518, ๑๐๒.๘๐๕๒๐๕

๔.กอสรางถนนดิน บานดอนอีลุม หมูท่ื๕  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากนานายสา-โคกหนองแวงบน

4.ถนนดินบานหนองเรือ หมูท่ี ๘   - ๕๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.5๐๕๒๖๔, ๑๐๒.๗๙๕๔๙๗๐
 -นานางจําเนียร,เสนจากสระหนองเรือ-นานาย
จอย สิ้นสุด15.5๐๑๗๘๑, ๑๐๒.๗๙๖๕๓๗

๕.กอสรางถนนดิน บานฉนวน หมูท่ี ๓  -   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.503525, ๑๐๒.๗๖๐๑๗๙๐

จากนานางแกว-นานางกฤติยา ไอยรา

๖.กอสรางถนนดินบานโนนตะครอ  หมูท่ี ๑๐  - - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.532553, ๑๐๒.๗๘๓๕๐๘๐

 - จากหนาวัดถึงหนองข้ีมั่ง สิ้นสุด15.543407, ๑๐๒.๗๘๗๙๐๗

๗.กอสรางถนนดินบานตลาดไทร หมูท่ี ๖  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.559254, ๑๐๒.๗๘๐๖๔๔๐

สิ้นสุด15.559482, ๑๐๒.๗๗๐๙๘๘

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๙๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ กอสราง ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๘.ถนนดินภายในหมูบาน   -  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน

สามารถ
กองชาง

ถนนดิน ของประชาชน บานประทาย หมูท่ี ๒ ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก๒.เพื่อตวามปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน
ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน๓.เพื่อความมีระเบียบของชุมชน ๙.ขยายถนนดินเสนหนองมน หนองจาน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.501945, ๑๐๒.๗๕๗๒๔๗๐

บานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒ สิ้นสุด15.501593, ๑๐๒.๗๕๘๕๙๙

๑๐.ปรับปรุงถนนดินบานตูม หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.494768, ๑๐๒.๗๘๐๖๑๔๐

สิ้นสุด15.494257, ๑๐๒.๗๘๑๙๒๘

1๑.ถนนดินบานหนองบัว หมูท่ี ๑   -   -   - ๑๐๐,๐๐๐  - กองชาง

สายโคกปาตอง

๑๒.ซอมแซมถนนดินบาน หมูท่ี ๒สายหนา   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - เร่ิม15.5๐๖๖๔๑, ๑๐๒.๗๕๗๙๘๘๐
โรงเรียน -หนองปรือและแยกโนนลานบานหนอง
กก สิ้นสุด15.5๑๔๖๒๘, ๑๐๒.๗๕๕๒๖๕

๑๓.กอสรางถนนดินจากบานอ.พูลศักด์ิ-  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - กองชาง
คลองละลมบานประทาย หมูท่ี ๒

๑๔.กอสรางถนนดิน บ.เอราวัณ  หมูท่ี ๑๓  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  - เร่ิม15.551395, ๑๐๒.๗๖๔๒๓๐๐

สิ้นสุด15.555286, ๑๐๒.๗๖๔๗๕๖

๑๕.กอสรางถนนดิน บานธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานนายสมพงษ  นนตานอก-ดอนมวง เลิงใหญ

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๘

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ระบบประปา ๑. ประปาสวนภูมิภาค บานฉนวน หมูท่ี ๓  -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐   - กองชาง

๒. กอสรางประปาหมูบานขนาดกลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า กรมอนามัย

หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ

๓.โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

๔.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานโนนงิ้วม.๙ -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๕.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานหนองเรือม.๘ ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

๖.ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ระบบประปา ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูบานหมูท่ี ๑๑ บานตูม ท่ีไดมาตรฐาน บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย

๗. ขยายเขตนํ้าประปาภายในหมูบาน -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ความยาวทอเมน ๕๐๐ เมตร

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

๒.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับความตองการ

งบประมาณ

๑.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย

๙๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ ๑. เพื่อการสัญจรมีความสะดวก ๑. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% การสัญจรมี ๑๕.๕๒๓๙๙๔ กองชาง

ปลอดภัย หมูท่ี ๙ บานโนนงิ้ว (ขามคลองละลม) ของประชาชน ความสะดวกปลอดภัย ๑๐๒.๗๙๐๘๕๖

๒. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน ๑๕.๕๒๖๐๘๐ กองชาง
หมูท่ี ๔ บานหนองกก กวาง ๔ เมตร ๑๐๒.๗๘๔๑๙๙

ยาว ๒๕ เมตร พรอมถนนข้ึนลง ๒ ฝง

๓. โครงการวางทอบอล็คคอนเวิรสทุงนานอย ๒ จุด  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๕๒๑๕๒ กองชาง

ม.๖ บานตลาดไทร ๑๐๒.๗๗๖๕๒๘

๔.กอสรางสะพานลอยหนาโรงเรียนบานตลาดไทร ม.๖   -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

5.กอสรางสะพานขามลําสะแทดจากบานตูม   -  -  -  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

 - ตําบลดอนมัน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑๐๐

กอสราง
สะพาน
ขยายเขต
สะพาน

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑ บานหนองบัว ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

ครัวเรือน จํานวน - ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

๒. ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี ๒ บ.ประทาย  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ครัวเรือน กองชาง

๓. ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาประปา หมูท่ี ๓  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

 บานฉนวน จํานวน - ตน

๔. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๔ บานหนองกก  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน - ตน

๕.ขยายเขตไฟฟา  บานตูม  หมูท่ี ๑๑  - ๕๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๖.ขยายเขตไฟฟา  บานตลาดไทร หมูท่ี ๖ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๗.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองบัว -บานดอนอีลุม  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขยายเขตไฟฟา  ขางวัด -นํ้าประปา  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๙.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองปรือ หมูท่ี ๗  - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๐. ขยายเขตไฟฟา บานหนองเรือ หมูท่ี ๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  - - กองชาง

จํานวน - ตน

ขยายเขต
ไฟฟา

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑๐๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐. ขยายเขตไฟฟา และติดต้ังไฟสองสวาง  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

 หมูท่ี ๑๒บานธรรมจักร จํานวน 15 ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

ครัวเรือน

๑๑. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑๐ บานโนนตะครอ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน ๑๐ ตน

๑๒. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม ๘๕,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -

จํานวน ๕ ตน (จากบานนายอุเทน-หนองปรือ) กองชาง

๑๓.ขยายเขตไฟฟาบานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

จํานวน ๑๒ ตน

๑๔. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง
(โรงเรียนดอนอีลุม-ไปทุงปาหวา)

๔ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   - ๑๐๐,๐๐๐  -   -  - กองชาง

ครัวเรือน หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม จํานวน ๕ หลอด

๒.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมูท่ี ๓ บานฉนวน จํานวน ๓ หลอด

๓.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

หมูท่ี ๑๐ บานโนนตะครอ จํานวน ๘ หลอด

งบประมาณ

ติดต้ังไฟ
สองสวาง

๑๐๒

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๔.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน

ชุมชนมี
กองชาง

ครัวเรือน หมูบาน หมูท่ี ๒ บานประทาย ของประชาชน ความปลอดภัยในการ

๕.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   -  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๒๔๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เดินทางในยามคํ่าคืน กองชาง

หมูท่ี ๑๒ บานธรรมจักร

๖.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูบาน หมูท่ี ๑ บานหนองบัว

๗.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภาย  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ กองชาง

ในหมูบาน หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ

๘.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบาน หมูท่ี ๔ บานหนองกก

๙.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบานหมูท่ี ๑๑ บานตูม

๑๐.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

 หมูท่ี ๖ -ไฟสองสวางลานยาโม

๑๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูท่ี ๗ บานหนองปรือ  -

๑๒.ติดต้ังไฟสองสวางสาธารณประโยชน   - ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

๑๓.ติดต้ังไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

ติดต้ังไฟ
สองสวาง

๑๐๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ ๑. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค 1.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. หมูท่ี ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี กองชาง

และยุงลาย บานโนนตะครอ  ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ของประชาชน ปราศจากเช้ือโรค เร่ิม15.531779, ๑๐๒.๗๘๓๓๓๕๐

๒. เพื่อความสะอาดของชุมชน ๑,๐๐๐ เมตร ที่ใชประโยชน ความสะอาด สวยงาม สิ้นสุด15.532296, ๑๐๒.๗๘๗๘๑๐

๒.กอสรางรองระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานประทาย หมูท่ี ๒

๓. เพื่อไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๓.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ภายในหมูบาน  - ๓๙๘,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - กองชาง

สัญจรไมสะดวก บานตลาดไทร หมูท่ี๖

๔.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๔๒๖,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

หมูท่ี ๑ บานหนองบัว(ภายในหมูบาน) เร่ิม15.550996, ๑๐๒.๗๗๒๙๑๒๐

สิ้นสุด15.549777, ๑๐๒.๗๗๒๒๙๐

๕.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๘๐๐ เมตร เร่ิม15.529982, ๑๐๒.๗๘๒๐๐๘๐

หมูท่ี ๔ บานหนองกก สิ้นสุด15.530561, ๑๐๒.๗๘๕๓๓๔

๖.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เร่ิม15.505909, ๑๐๒.๗๕๗๙๓๕๐

หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม สิ้นสุด15.504338, ๑๐๒.๗๕๙๗๓๘

๗.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เร่ิม15.523478, ๑๐๒.๗๘๘๙๘๓๐

หมูท่ี ๒บานประทาย สิ้นสุด15.520232, ๑๐๒.๗๙๐๖๙๙

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

โครงการราง
ระบายนํ้าเสีย

๑๐๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค ๘.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี ๑๕.๕๕๒๑๑๖ ๑๐๒.๗๗๒๑๕๕

และยุงลาย ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ของประชาชน ปราศจากเช้ือโรค และ ๑๕.๕๕๑๘๓๑ ๑๐๒.๗๗๐๖๗๓

๒. เพื่อความสะอาดของชุมชน หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ ภายในหมูบาน ที่ใชประโยชน ถนนมีความสะอาด

๓. เพื่อไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๙.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506048, ๑๐๒.๗๙๒๔๑๗๐

สัญจรไมสะดวก หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ สิ้นสุด15.504932, ๑๐๒.๗๙๒๖๓๒

๑๐.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.   -   - ๔๐๐,๐๐๐   -   - กองชาง

บานตลาดไทร หมูท่ี ๖

๑๑.กอสรางทางระบายนํ้า ถนนสี่เลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานเอราวัณ บานตลาดไทร-สะพานหนองเรือ

๑๒.กอสรางทางระบายนํ้าถนนสี่เลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองบัว หนองเรือ สะพาน

๑๓.กอสรางรองนํ้าคสล.บานธรรมจักร  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.504819, ๑๐๒.๗๕๕๔๒๑๐

หมูท่ี ๑๒ สิ้นสุด15.503330, ๑๐๒.๗๕๕๑๔๒

๑๔.ขุดบอบําบัดบานตลาดไทร หมูท่ี ๖  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๕.ขุดบอบําบัดบานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๒.ขุดบอบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนท้ัง ๑,๔๓๓,๐๐๐  - ๑,๔๓๓,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๒๑๗๓๒ ๑๐๒.๗๘๗๐๓๐๐

ตําบล1,433 ครัวเรือนๆ1,000บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๑๐๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก  ๑.ติดต้ังไฟฟาแสงจันทร ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ครัวเรือน   บานอ.ไสว จอดนอก- หัวสะพาน ของเสาไฟฟา
๒.เพื่อมีแสงสวางยามคํ่าคืน ครัวเรือน

ไทร ๓.เพื่อความปลอดภัยจากการลัก
ขโมย เพิ่มมากข้ึน
ในชุมชน

๗ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาเพื่อ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรภานในตําบลตลาดไทร  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองชาง

การเกษตร ของเสาไฟฟา๒.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของ  - ครัวเรือน กองชาง

ประชาชน เพิ่มมากข้ึน
๘ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

เพื่อใหขอมูลพื้นฐานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีการปรับปรุง
และไดขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานดานโครงสราง
พื้นฐานกอนดําเนินการ จัดทําโครงการทุกคร้ัง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

งบประมาณ

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางในยามคํ่าคืน

โครงการ
สํารวจและ
จัดทําขอมูล
พ้ืนฐานดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

๑๐๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีความ
พรอมในการ
ประกอบอาชีพ

ติดต้ังไฟฟา
แสงจันทร
ถนนภายใน
ตําบลตลาด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ จัดซื้อเคร่ือง จัดซื้อเคร่ืองหาพิกัด ๒๕,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง
หาพิกัดดวย ดวยสัญญาณ ( GPS )

สัญญาณ(GPS)

๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

๑๑ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองชาง

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเคร่ืองมือ ในการจัดซ้ือ  และเคร่ืองมือไดรับ

จัดจาง  การตรวจสอบบํารุง

รักษาอยางสม่ําเสมอ

๑๒ กอสรางลาน สงเสริมการเลนกีฬาและ ๑.กอสรางลานกีฬา ม.6 บานตลาดไทร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองชาง
กีฬา การออกกําลังกาย ๒.กอสรางลานกีฬา ม.12 บานธรรมจักร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย กองชาง

๓.โครงการสนามกีฬาประจําตําบลตลาดไทร  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง
โนนเมือง บานประทาย หมูท่ี ๒

รวม ๒24 โครงการ  - 23,915,000 ๒๖,๗๕๑,๐๐๐ ๒๓,๗๖๓,๐๐๐ ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ ๔๙,๖๒๐,๐๐๐  -  -  -  -

บูรณาการ
แผนงาน/
โครงการ ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เพื่อใหขอมูลพื้นฐานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีการปรับปรุง
และไดขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

เพื่อประสานงานหนวยงาน สวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสาน
การปฏิบัติลดความซ้ําซอนของ
โครงการ

ประชุมรวมกับหนวยงาน สวนราชการท่ีเกี่ยวของ

งบประมาณ

ปรับปรุง
ซอมแซม
อุปกรณ
ครุภัณฑ
และ
เคร่ืองมือใน
การ

๑๐๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ (การพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬา)
๗. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณ การจัดการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- การแขงขันเรืออีโปง ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน สืบสานประเพณี
๒ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน จัดกิจกรรมงานประเพณีรําบวงสรวง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- อนุสาวรีย ทาวสุรนารี และบุญบ้ังไฟ ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ปละ ๑ ครั้ง สืบสานประเพณี
๓ ๑.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่รวมงาน กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ วันของดีอําเภอประทาย ทุกป ประชาชนเขารวมวันของดีอําเภอประทาย

   ประชาชน สืบสานประเพณี
๔ โครงการอบรมคุณธรรม ๑.เพ่ือพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนใหเปน โครงการอบรมคุณธรรม  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐%ของ เด็กและเยาวชนเปนคนดีและอยุ กองการศึกษา

จริยธรรม สําหรับเด็กและ คนดีและอยูในสังคมได อยางมีความสุข จริยธรรม สําหรับเด็กและ ประชาชนเขารวมในสังคมไดอยางมีความสุข
เยาวชน ๒.มีความสามัคคีในหมูคณะ เยาวชน สืบสานประเพณี

๕ โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔ เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ " จํานวนประชาชนที่รวมโครงการ กองการศึกษา
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ฮีด ๑๒ คลอง ๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

จัดงานแขงขันเรืออีโปงบาน
ดอนอีลุม-ธรรมจักร

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

โครงการจัดงานบวงสรวงทาว
สุรนารี(ยาโม)

๑๐๘

โครงการจัดงานของดีอําเภอ
ประทาย



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการสงเสริม

พระพุทธศาสนา
เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

เนื่องในวันวิสาขบูชา  จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๗ ๑. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดรับการบรรพชา สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เยาวชนไดรับการบรรพชา กองการศึกษา
เพ่ือศึกษาพระธรรม ภาคฤดูรอน ประชาชนเขารวม และไดรับการศึกษาธรรมมะ

๒. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สืบสานประเพณี

ปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

๘ ๑.เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมประ- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัด  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

เพณีอันดีงามของไทย งานวันสําคัญทางศาสนา ประชาชนเขารวม กิจกรรม

๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สืบสานประเพณี

และการมีสวนรวมของประชาชน
๙ ๑.เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณรเยาวชน สนับสนุนโครงการอบรม  - ๒๐,๐๐๐  -  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

ไดเรียนรูพระพุทธศาสนา พระพุทธศานา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๒.เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม สืบสานประเพณี

 จริยธรรม ใหกับเยาวชนในตําบล

โครงการอบรม
พระพุทธศาสนาตําบลตลาดไทร

โครงการสนับสนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน ประจํา
ตําบล

งบประมาณ

๑๐๙

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา(งานแหเทียน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน ปรับปรุงสวนผักปลอดสารพิษ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ แหลงการเรียนรูดานการเกษตร สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- ใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษา ประชาชนเขา ระดับตําบล งานเกษตร

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ดูงานดานการประกอบอาชีพ รวมโครงการ จํานวนผูเขาศึกษาดูงาน

๓.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ปลักปลอดสารพิษ

ของชุมชน

งบประมาณ

๑๑๐

โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู
ตําบลตลาดไทร บานประทาย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาจํานวนเยาวชนเลนกีฬาเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด ๒.เพ่ือปองกันและแกปญหาการแพร ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด รวมกิจกรรมมี ไมนอยกวา 300 คน

  ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สุขภาพแข็งแรง
๓.เพ่ือดูแลและสงเสริมสุขภาพประชาชน รวมแขงขันกีฬา

๒ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ความสามัคคีในหมูคณะ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

เปนเลิศทางดานกีฬา เปนเลิศทางดานกีฬา รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย

สุขภาพแข็งแรง
๓ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนอุปกรณกีฬา ใหหมูบาน  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รวมแขงขันกีฬา สงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ปรับปรุงลานกีฬา และการออกกําลังกาย

   สุขภาพอนามัยของประชาชน

๓. เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดในกลุม

เยาวชน

๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง โครงการจัดการแขงขันกีฬา  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง
ความสัมพันธระหวางตําบลและ ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางตําบลและ รวมกิจกรรม ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ กองการศึกษา
กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ

รวม ๕3 โครงการ  - ๕๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐  -  -  -

๑๑๑

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา
 ลานกีฬาประจําหมูบาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ คาใชจายในการเลือกต้ังใหม ๑. เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเลือกต้ังเปนไปดวยความ สํานักปลัด

หรือเลือกต้ังซอมสมาชิกสภา ในกรณีที่ตองมีการเลือกต้ังใหมหรือ เรียบรอย

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เลือกต้ังซอม

๒ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับ สํานักปลัด

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ บุคลากรเขา ความรูจากกฎหมายใหมและ

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ ทันสมัย

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓ โครงการปรับปรุงข้ันตอนและ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดข้ันตอนและปรับปรุงข้ัน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ สํานักปลัด

ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ตอนการปฏิบัติงาน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ๑. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ กองคลัง

สํานักงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
  ระเบียบ กฎหมาย งานสาร
บรรณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระเบียบ กฎหมาย งานสารบรรณ

๑๑๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด ปรับปรุงโดยรอบอาคารสํานักงาน   - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ จํานวนประชาชนที่ใชบริการ กองชาง

รอบอาคารที่ทําการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน การใชงาน ไดสะดวก รวดเร็ว เพิ่มข้ึน

อบต.ตลาดไทร ๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ และสรางความประทับใจ

๖ โครงการกอสรางรั้ว ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด กอสรางรั้วสํานักงานที่ทําการ  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - กําแพงรอบที่ทําการอบต.ตลดาไทร กองชาง

ที่ทําการอบต.ตลาดไทร สะดวก ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด

๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน

๗ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวกในการ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - รอยละ๘๐% ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวก กองชาง

ใหบริการประชาชน ของประชาชน ในการใหบริการประชาชน

๘ โครงการสํารวจภ.บ.ท.๕ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแก สํารวจภ.บ.ท.๕   - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ประจําพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ประชาชนผูที่มีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ประจําพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของประชาชน รวดเร็วในการยื่นและชําระภาษี

๙ เพื่อจัดเก็บภาษีประจําตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีการให ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลบริการ กองคลัง

บริการจัดเก็บภาษี ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีที่แนนอนและมี

ภาษีเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๐ เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหาร เม่ือประชาชนเขาใจการเสียภาษีแลว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ไดสงเสริมใหประชาชนมีความรูเพิ่ม กองคลัง

สวนตําบลมีความรูเรื่องการจัดเก็บภาษี ทําใหประชาชนเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน ของประชาชน มากข้ึนและองคการบริหารสวตําบล

ใหมากข้ึน ท่ีมาใชบริการ มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๑ โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ พื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีรายได องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดเพิ่ม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% เปนการบริการประชาชนในการเสีย กองคลัง

และเปนการบริการประชาชน ข้ึนจากเดิม ของประชาชน ภาษีทําใหมีการเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน

ท่ีมาใชบริการ

๑๑๓

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

โครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี

งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการจัดฝกอบรมการจัดทํา เพื่อใหพนักงานลูกจางมีความรูความเขาใจ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนิน  -   - ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เพื่อใหการทํางานในองคการบริหาร กองคลัง

เอกสารการเบิกจาย ในการจัดทําเอกสารการเบิกจาย การจัดทําเอกสารใหถูกตองและมีการ บุคลากรเขา สวนตําบลมีการทํางานไดเร็วข้ึน

ทํางานไดอยางรวดเร็ว รวมโครงการ

๑๓ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ วารสารตําบล จํานวน - เลม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐ สงเสริม ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล

การปฏิบัติงาน

๑๔ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ เวปไซต ตําบลตลาดไทร  -  - ๑๐,๐๐๐   - ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ บุคลากรเขา ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมโครงการ

๑๕ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ปายประจําหมูบาน ปายประจําซอย  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนปาย หมูบานมีความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น
๑๖ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ติดต้ังระบบกระจายเสียง  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล

๑๗ อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด

พิธีงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเวป
ไซต อบต.

๑๑๔

โครงการกอสรางปาย
ประชาสัมพันธ

โครงการติดต้ังระบบกระจาย
เสียงไรสาย

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ โครงการกอสรางศาลาปาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร ศาลาปายประชาสัมพันธหนาที่ ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน กองชาง

ประชาสัมพันธหนาที่ทําการ ทําการ อบต. การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล
อบต. ขอมูลขาวสาร

๑๙ โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ ประสิทธิภาพการทํางานของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการ สํานักปลัด

จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ กับประชาชนที่มาติดตอ บุคลากรเพิ่มข้ึน บุคลากรเขา สะดวกรวดเร็ว

การทํางานของบุคลากร ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ

มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

๒๐ ๑. เพื่อสงเสริมการเมืองการปกครองใน อบรมเพื่อสงเสริมความรูใหแก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนผูเขารับการอบรมศึกษา สํานักปลัด

ระบอบประชาธิปไตย พนักงานผูบริหาร ผูนําชุมชน บุคลากรเขา ดูงานไดรับประสบการณเพื่อ

๒. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในทาง พรอมทั้งศึกษาดูงาน รวมโครงการ พัฒนาทองถ่ินใหดีข้ึน

การเมือง จํานวน - คน

๒๑ เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคทุกสวน จัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนที่เขารวม สํานักปลัด
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ ของโครงการ ประชาคมหมูบาน

คุณภาพและบูรณาการ

แผนชุมชนแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒๒ โครงการ อบต. พบประชาชน อบต.ออกใหบริการประชาชนงานดานตางๆ อบต. พบประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนเขารวม สํานักปลัด

ของโครงการ และใชบริการ

รวม ๘1 โครงการ  - ๘๙๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐  -  -  -

๑๑๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

งบประมาณ

โครงการฝกอบรม พัฒนาความรู
 ศึกษาดูงาน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ (ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)
๙. ยุทธศาสตร  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดซื้อเรือทองแบน ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเรือทองแบน ๓๐,๐๐๐  -  - ๓๐,๐๐๐ - รอยละ๘๐% สํานักปลัด

๒.เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน
ความปลอดภัยของประชาชนอยางทั่วถึง ท่ีใชประโยชน

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น ๑๓,๐๐๐  -  -  - ๑๓,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ สํานักปลัด
แบบเข็น ผูประสบภัย

ไดรับความ

๓ โครงการจัดซื้อเล่ือยยนต ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเล่ือยยนต ชนิดเครื่องเบนซิน ๓๐,๐๐๐  -  -  - - ชวยเหลือ ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ สํานักปลัด
จํานวน ๑ เครื่อง ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องรับสง
วิทยุส่ือสาร

๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเครื่องวิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% สํานักปลัด
 ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต  จํานวน ๒๐ เครื่อง ของประชาชน

๕ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้า ขนาด  -  -  - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน
๒.เพื่อใชในชวยเหลือผูประสบภัยแลง  ๖,๐๐๐ ลิตร พรอมอุปกรณดับเพลิง

๖ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ๑.เพื่อบริการแกผูเดินทาง สนับสนุนงบประมาณ ในการปฏิบัติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% ประชาชนที่ใชเสนทางในการ สํานักปลัด
เทศกาลปใหม หนาที่ของเจาหนาที่ และบริการ ของประชาชน สัญจรไดรับความปลอดภัยในชวิต

๗ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรผานพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน และทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทางถนน
สงกรานต ตําบลตลาดไทร

๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อกรวย แผงกั้น ไฟองสวาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% ลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด
ดานจราจร ของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

๑๑๖

ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ
ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๒.เพื่อใหมีจุดพักรถเพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก
นํ้า พรอมอุปกรณดับเพลิง

การติดตอส่ือสารไดอยางทันตอ
เหตุการณ

ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ
ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ ๑. เพื่อใหมีแผนปองกันและแกไขปญหา แผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% บรรเทาปญหาและความเดือดรอน สํานักปลัด

๒. เพื่อบรรเทาปญหาและความเดือดรอน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ของผูประสบ ของประชาชน

ของประชาชน ภัยไดรับความ
๑๐ โครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑. เพื่อใหมีแผนปองกันและแกไขปญหา โครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บรรเทาปญหาและความเดือดรอน สํานักปลัด

ปองกันเหตุสาธารณภัย ปองกันเหตุสาธารณภัย ของประชาชน

๑๑ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับของ สํานักปลัด

๒.เพื่อใหความสําคัญกับสมาชิก อปพร ประสิทธิภาพ

ของ อพปร.

12 โครงการฝกทบทวนอปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกทบทวนอปพร. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

ผูเขารวม

โครงการ

13 โครงการอบรมใหความรูในการ ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง โครงการอบรมใหความรูในการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน

14 โครงการฝกซอมแผนระงับ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกซอมแผนระงับ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด
อัคคีภัยและซอมหนีไฟ อัคคีภัยและซอมหนีไฟ โครงการ

๑๑๗

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. จัดงานกิจกรรม วัน อปพร. วันที่ ๒๒
 มีนาคม ของทุกป

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

๓. เพื่อใหสมาชิก อปพร. สํานึกตอการ
ปฏิบัติหนาที่

งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว/ภัยแลง/
นํ้าทวม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการอบรมทบทวน(Otos) เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม จัดต้ังศูนยแจงเหตุและจัดหนวยรับสง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย    สุขภาพอนามัยของประชาชน ผูปวย ของประชาชน สาธารณสุขที่รวดเร็ว

๑๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " สํานักปลัด

และแจงเตือนภัย และแจงเตือนภัย

๑๗ โครงการปองกันเด็กจมนํ้า ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูปองกันเด็กจมน้ํา โครงการอบรม ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

๑๘ โครงการฝกอรมรณรงคปองกัน โครงการฝกอรมพัฒนาเยาวชนเพื่อ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ " สํานักปลัด

และแกไขปญหายาเสพติด สรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๑๙ อุดหนุนอําเภอประทายโครงการ   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " จัดต้ังศูนยปฏิบัติรวมในการชวย สํานักปลัด

จัดต้ังศูนยปฏิบัติรวมในการชวยเหลือประชาชน เหลือประชาชน

๑๙ อุดหนุนตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชน   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรู สํานักปลัด

อําเภอประทายเพื่อสรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติด

๒๐ โครงการจัดทําแผนปองกันและ จัดอบรม เพื่อใหประชาชนและ อปพร.สามารถชวย

บรรเทาสาธารณภัยหมูบานใน เหลือและปองกันสาธารณภัยที่อาจ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ปองกันและบรรเททาสาธารณภัยมี สํานักปลัด

เขตตําบลตลาดไทร เกิดข้ึนได ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

๒๑ โครงการจัดทําแนวกันไฟปา เพื่อใหการเตียมการปองกันแลแกไขไฟไหม ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟปา  -  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ "

อาคารบานเรือนประชาชน

รวม ๗๖ โครงการ  - ๙๓๐,๕๐๐ ๗๓๗,๕๐๐ ๓๕๗,๕๐๐ ๔๑๗,๕๐๐ ๓,๔๓๐,๐๐๐  -  -  -

๑๑๘

งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ (พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ (ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๑๐. ยุทธศาสตร  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การกําจัดวัชพืชแหลงนํ้า ๑. เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าใหมีความสะอาด ๑. กําจัดวัชพืชคลองละลม หมูที่ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% แหลงนํ้าสะอาดไมต้ืนเขิน สํานักปลัด

๒. เพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า บ.ประทาย ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.กวา้ง๗๐ม. ของครัวเรือน
๓. เพื่อปองกันการต้ืนเขินของแหลงนํ้า ๒.กําจัดวัชพืช หมูที่ 3,8,12 ประชาชน

๒ โครงการปรัปภูมิทัศนบาบักแดง เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรัปภูมิทัศนบาบักแดง บานธรรมจักร ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
หมูที่ ๑๒ เปนที่พักผอนหยอนใจ

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบคูหนองนํ้าตลาด ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
คูหนองนํ้าตลาดไทร ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ ไทร หมูที่ ๖ บานตลาดไทร สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ

ของประชาชน จากการจัดทําโครงการ

๓.เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน

๔ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษธรรมชาติและสิงแวดลอม กองชาง

อนุรักษธรรมชาติและสิงแวดลอม สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน

จากการจัดทําโครงการ

๕ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒๐๐,๐๐๐    -  - ๒๐๐,๐๐๐  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
บานฉนวน หมูที่ ๓ ของประชาชน บานฉนวน หมูที่ ๓ เปนที่พักผอนหยอนใจ

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
หนองผักหลอด ม.๑๐ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หนองผักหลอด ม.๑๐ สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ
บานโนนตะครอ ของประชาชน บานโนนตะครอ จากการจัดทําโครงการ

งบประมาณ

๑๑๙

แผนงานการเกษตร

โครงการอนุรักษพื้นที่สาธารณะโคกจิก
 หมูที่ ๕

อนุรักษพื้นที่สาธารณะโคกจิก หมูที๕่



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

หนองกรด ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ

๘ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จากการจัดทําโครงการ สํานักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ
สมเด็จพระเทพฯ สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ

๙ โครงปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  -  - จากการจัดทําโครงการ กองชาง
ประโยชนบุงนอยบานธรรมจักร หมูที่
12

ของประชาชน ประโยชนบุงนอยบานธรรมจักร หมูที่
12

รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ

๑๐ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระหนองฝาย  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ กองชาง
หนองฝายบานหนองบัวหมูที่ 1 ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ บานหนองบัว หมูที่ ๑ จากการจัดทําโครงการ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนภายใน ๑,๓๐๐,๐๐๐  - ๑,๓๐๐,๐๐๐  -  - " " กองชาง
ภายในหมูบานทั้งตําบล ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หมูบานทั้งตําบลตลาดไทร

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ " " กองชาง
คลองละลม หมูที2่ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ คลองละลม หมูที๒่

๑๓ โครงการปลูกปาเฉลิม ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสรางปา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สํานักปลัด

พระเกียรติจิตอาสาสรางปา รักษนํ้า สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน ส่ิงแวดลอม

รักษนํ้า จากการจัดทําโครงการ

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - " " กองชาง
รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗

๑๒๐

จัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองกรด  หมูที่ ๑๑
 บานตูม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   -   - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

ขอบสระโคกหิน หมูที่ ๑๓ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวท่ีเพิ่มข้ีน เปนที่พักผอนหยอนใจ

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สะอาด  สวยงาม นาเคารพนับถือ ปรับปรุงภูมิทัศนลานยาโม   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   - กองชาง
ลานยาโม

รวม 40 โครงการ  - ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  -  -  -

๑๒๑

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

ปรับปรุงภูมิทัศนขอบสระโคกหิน
หมูที่ ๑๓



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๒/๑
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน)
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอสรางถนนหินคลุก ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกจากบานหนองเรือ- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.505268,102.794146 อบจ.

จากบานหนองเรือ-บานหนองออ ของประชาชน บานหนองออ  ตําบลดอนมัน ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.506364,102.801217 นครราชสีมา
ตําบลดอนมัน ๒. เพ่ือตวามปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒ กอสรางถนนหินคลุกจากนา ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกจากนานายสวัสดิ์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.53104,102.751185 อบจ.
 นายสวัสดิ์ ฉาบไธสง ของประชาชน  ฉาบไธสง -สวนปูตาบานหนองปนนํ้า ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.540278,102.74420 นครราชสีมา
 -สวนปูตาบานหนองปนนํ้า ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๓ กอสรางถนนลาดยางบานฉนวน ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนลาดยางบานฉนวน หมูท่ี ๓   -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนน ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
หมูท่ี ๓ ต.ตลาดไทรเชื่อม ของประชาชน ต.ตลาดไทรเชื่อมบานหนองเรือ หมูท่ี ๒ ลาดยาง คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา
บานหนองเรือ หมูท่ี ๒  ต,โคกกลาง อ.ประทาย ๑ เสน
ต,โคกกลาง อ.ประทาย

๔ กอสรางถนนหินคลุกสายบาน ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกสายบานหนองกก   -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนน ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
หนองกก  หมูท่ี ๔ ต.ตลาดไทร ของประชาชน  หมูท่ี ๔ ต.ตลาดไทรเชื่อมบานศรีชมชื่น หินคลุก คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา
เชื่อมบานศรีชมชื่น หมูท่ี ๖ หมูท่ี ๖ ต.ประทาย  อ.ประทาย ๑ เสน
ต.ประทาย  อ.ประทาย

๕ ขุดคลองออ หมูท่ี ๙บานโนนงิ้ว ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ขุดคลองออ หมูท่ี ๙บานโนนงิ้ว  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
ต.ตลาดไทร ของประชาชน ต.ตลาดไทร คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา

รวม ๒ โครงการ  - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๒๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
           องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน๑ชุด โตะหมูบูชา จํานวน๑ชุด   -   - ๘,๕๐๐   -   - สํานักปลัดอบต.

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโพเดียม (Podium)แทน เพื่อจัดซื้อโพเดียม (Podium)แทน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

บรรยายจํานวน ๒ ตัว บรรยายจํานวน ๒ ตัว
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร เพื่อจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร  -  - ๑๑,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง
๑. มีมือจับชนิดบิด ๑. มีมือจับชนิดบิด
๒.มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน ๒.มีแผนชันปรับระดับ ๓ ช้ิน
๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึกพรอม    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,ScannerและFaxในเครื่องเดียว ๘,๐๐๐   - สํานักปลัดอบต.
ติดต้ังังหมึกพิมพInk Tank Printer   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต

  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi
๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที๑่ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  -   - ๒๒,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)มีหนวยประมวลผลกลาง แบบที๑่(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดซื้อถังตมนํ้าไฟฟาดิจิตอล ๒๑ ลิตร ถังตมนํ้าไฟฟาดิจิตอล ๒๑ ลิตร  -   -  - ๑๐,๐๐๐  - สํานักปลัดอบต.
งานครัว

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  -  - ๑๖,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๘.๒ แนวทางการพัฒนา  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ

งบประมาณ

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

๙๙



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางาน (ประเภทวิชาการ) เกาอี้ทํางาน (ประเภทวิชาการ)  -  - ๖,๐๐๐   -   - กองคลัง
ใชงานของอบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑ ตัวใชงานของอบต.ตลาดไทร

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึพรอมติดต้ังถัง   -   - ๔,๓๐๐   -   - กองคลัง
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง หมึกพิมพ

๘ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางาน(ประเภทวิชาการ) เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางาน(ประเภทวิชาการ)   -   - ๓,๐๐๐   -   - กองสวัสดิการ
จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงาน

ของอบต.ตลาดไทร
๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บานจํานวน ๒ หลัง เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บาน   -   - ๑๑,๐๐๐   -   - กองชาง

1)มีมือจับชนิดบิด 1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน 2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ   -   - ๓๐,๐๐๐   -   - กองชาง
 แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)  ประมวลผลแบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๑๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล   -   - ๒๒,๐๐๐   -   - กองศึกษา

 แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)  แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๑๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาจัดเก็บเอกสาร  แบบ ๒ บาน จํานวน ๔ หลัง เพื่อจัดหาจัดเก็บเอกสาร  แบบ ๒ บาน   -   - ๒๒,๐๐๐   -   - กองศึกษา

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร จํานวน 4 หลัง
1)  มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

งบประมาณ

๑๐๐



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หลัง จัดซื้อเก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - ๔๐,๐๐๐  -   - กองการศึกษา
เก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หลัง

๑๔ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดหารถบรรทุกเอนกประสงคเพื่อการเกษตร รถบรรทุกเอนกประสงคเพื่อการเกษตร   -   - ๔๘๐,๐๐๐   -   - สํานักปลัด
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดหาครุภัณฑโรงสูบนํ้าพลังไฟฟา ครุภัณฑโรงสูบน้ําพลังไฟฟา   -   - ๔๘๙,๐๐๐   -   - กอชาง
โยธา

๑๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล   - ๒๕,๐๐๐   -   -   - กองสวัสดิการ
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมอยกวา ๑๙ น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย  -  -   - ๒,๔๐๐,๐๐๐   - สํานักปลัด
และขนสง ขนาด๖ตัน๖ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา๖,๐๐๐ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา๑๗๐กิโลวัตต

๑๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต   - ๔,๓๐๐   - กองศึกษา
  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi
  -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาดA๔
ไมนอยกวา๒๐หนาตอนาที

๑๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึก    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,ScannerและFaxในเครื่องเดียว ๘,๐๐๐   - สํานักปลัดอบต.
พรอมติดต้ังหมึกพิมพInk Tank Printer   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต

  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi
แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะทํางานขาราชการระดับ๓-๖ ทํางานขาราชการระดับ๓-๖ตรงตามมาตรฐาน  -   - ๕,๐๐๐  - กองศึกษา

ตรงตามมาตรฐาน สพฐ. ๘๐x๑๕๐x๗๕ cm
๒๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานตรงตามมาตรฐาน เกาอี้สํานักงานจัดวางในออฟฟศ  -  -  - ๓,๐๐๐  - กองศึกษา

งบประมาณ

๑๐๑



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึก    -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,ScannerและFaxในเครื่องเดียว ๘,๐๐๐   - กองสวัสดิการ

พรอมติดต้ังหมึกพิมพInk Tank Printer   -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึพิมพจากโรงงานผูผลิต
  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา๑,๒๐๐x๑,๒๐๐qpi

๒๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล   -   -   - ๒๒,๐๐๐   - กองสวัสดิการ
 แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)  แบบที2่ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๒๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานตรงตามมาตรฐาน เกาอี้สํานักงานจัดวางในออฟฟศ   -   -   - ๓,๐๐๐   - กองคลัง

๒๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อพักลมติดผนัง ๖ ตัว (ตัวละ ๒,๘๐๐) ซื้อพักลมติดผนัง ๖ ตัว   -   -   - ๑๖,๘๐๐   - กองคลัง

๒๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที๑่ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  -   -   - ๒๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)มีหนวยประมวลผลกลาง แบบที๑่(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)
(CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกน

๒๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานตรงตามมาตรฐาน เกาอี้สํานักงานจัดวางในออฟฟศ  -  -  - ๓,๐๐๐  - กองสวัสดิการ

๒๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บานจํานวน ๒ หลัง เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บาน   -   -   - ๑๑,๐๐๐   - กองชาง
1)มีมือจับชนิดบิด 1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน 2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ช้ิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๒๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเอกสารสี จัดหาเครื่องพิมพเอกสารสี   -   -   - ๘,๐๐๐   - กองชาง

๓๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณกอสราง เพื่อจัดหากลองระดับ ๓๐ เพื่อจัดหากลองระดับ ๓๐   -   -   - ๓๔,๐๐๐   - กองชาง

๓๑ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณกอสราง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกกรีต เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกกรีต   -   -   - ๓๐,๐๐๐   - กองชาง

๑๐๒

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



๑๐๔

สวนที่สวนที่ ๔๔

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๑๓ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕)
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศ
ผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผล  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาตำบลตลาดไทรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ

การติดตามและประเมินผล



๑๐๕

เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของอปท.
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
๑.สรุปสถานการณการพัฒนาท่ัวไป

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีระยะเวลา 5 ป ดำเนินการมาแลว ๓ ป
(พ.ศ.2561-256๓) ไดพัฒนาทองถ่ิน ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร จำแนกเปน
1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ เปนงานท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำ
การพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ำ ตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เปนงานจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษา และพัฒนา
เตรียมความพรอมของบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพ มีทักษะ เพ่ือใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหมีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร เปนงานพัฒนาดานการเกษตรท้ัง การให
ความรูในดานการลดตนทุน การเพ่ิมมูลคาผลผลิต ปรับปรุงพันธุ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรการหา
ชองทางการจำหนายสินคา การพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของอาสาพัฒนาเกษตรหมูบาน (อกม.)
ท้ังหมดก็เพ่ือเปนการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพของประชาชน
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม เปนงานเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและประชาชนในภาพรวม งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข เปนงานท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนงานดานการ



๑๐๖

รักษาพยาบาล การดูแล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนงานกอสราง ปรับปรุง บำรุง
เสนทางคมนาคม การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน การแกไขปญหา
การจราจร และความปลอดภัยจากการใชรถใชถนน
7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา เปน
งานเก่ียวกับสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การทองเท่ียว งานสงเสริมกีฬา
8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนงานปรับปรุง โครงสรางการ
บริหารงานภายในใหสามารถตอบสนองการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมการในวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนงานเก่ียวกับการ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน การฝกอบรมอาสาสมัครตาง ๆ
10.ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนงานดานการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การแกไขปญหาเรื่องขยะ ระบบกำจัดขยะรวม

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร 10 ยุทธศาสตร ณ วันท่ี 30
กันยายน 2561 ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน
๐ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๐ บาท ใชงบประมาณดำเนินการท้ังสิ้น ๐ บาท คิดเปนรอยละ 0 ของ
งบประมาณท่ีดำเนินโครงการพัฒนาท้ังหมด
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2
โครงการ การดำเนนิโครงการใชงบประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๓ ของโครงการท้ังหมด
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 1
โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 1๔.๒๙ ของโครงการท้ังหมด
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน ๑ โครงการ
การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 958,115,291.70 บาท จากโครงการพัฒนาท่ีดำเนินการท้ังหมด7,623 โครงการ
ใชงบประมาณดำเนินการท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๓ ของโครงการท้ังหมด
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวน 2 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบ ประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๒.๒0 ของโครงการท้ังหมด
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน
๒ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 4๒๙,๐๐๐ บาท จากโครงการคิดเปนรอยละ ๔.๒0 ของโครงการ
ท้ังหมด
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการ
พัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๓๕,๐๐๐
บาท จากโครงการคิดเปนรอยละ ๑๒.๕0 ของโครงการท้ังหมด
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวน ๒ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๑๒๙,๐๖๐ บาท จากโครงการคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๓ ของ



๑๐๗

โครงการท้ังหมด
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๖๙,๕๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๓.๐๘ ของโครงการ
ท้ังหมด
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ
พ.ศ.2561 จำนวน ๐ โครงการการดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ของโครงการท้ังหมด

2) โครงการอยูในแผนท่ีอนุมัติเปนงบประมาณดำเนินการ ประจำปงบประมาณ 2562
ท่ี ยุทธศาสตร จำนวน(โครงการ) เงินงบประมาณ(บาท)

๑ การสานตอแนวทางพระราชดำร ๐ ๐
๒ การพัฒนาการศึกษา ๑๘ ๔,๑๘๕,๐๐๐
๓ การพัฒนาการเกษตร ๓ ๙๐,๐๐๐
๔ การพัฒนาสังคม ๗ ๒๗๐,๐๐๐
๕ การพัฒนาสาธารณสุข ๗ ๘๘๐,๐๐๐
๖ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ๑๖ ๔,๕๙๗,๐๐๐
๗ การทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา
๗ ๕๗๐,๐๐๐

๘ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ๙ ๔๙๐,๐๐๐
๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
๘ ๒๑๗,๕๐๐๐

๑๐ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๕ ๖๔๐,๐๐๐

รวม ๘๐ ๑๑,๙๓๙,๕๐๐

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร
10 ยุทธศาสตร ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 ในจังหวัดนครราชสีมา (ขอมูลจากระบบ E-plan) ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนา ท่ีดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดำริ ไมไดดำเนินการ คิดเปนรอยละ ๐.๐ ของโครงการท้ังหมด
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา ท่ีดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1๒ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๓,๖๖๔,๑๘๐
บาท คิดเปนรอยละ ๕๒.๑๗ ของโครงการท้ังหมด
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนา ท่ีดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเกษตร  ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ ของโครงการท้ังหมด
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา ท่ีดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  ดำเนิน
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน ๕ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท คิด



๑๐๘

เปนรอยละ ๓๑.๒๕ ของโครงการท้ังหมด
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนา ท่ีดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน ๕ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๔๗๑,๗๖๐
บาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๕ ของโครงการท้ังหมด
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน ๑๓ โครงการ การดำเนินโครงการใช
งบประมาณ ๓,๕๐๕,๕๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ ของโครงการท้ังหมด
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการ
พัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.256๒ จำนวน ๗ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ
๓๘๙,๙๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๑.๖๗ ของโครงการท้ังหมด
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.256๒
จำนวน 5 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๕.๗๑ ของโครงการ
ท้ังหมด
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ
พ.ศ. 256๒ จำนวน 5 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๘๕,๒๐๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการท้ังหมด
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.256๒ จำนวน ๑ โครงการการดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จากคิดเปนรอยละ
๑๒.๕๐ ของโครงการท้ังหมด
๓) โครงการอยูในแผนท่ีอนุมัติเปนงบประมาณดำเนินการ ประจำปงบประมาณ 256๓
ท่ี ยุทธศาสตร จำนวน(โครงการ) เงินงบประมาณ(บาท)

๑ การสานตอแนวทางพระราชดำร ๗ ๑,๕๕๐,๐๐๐
๒ การพัฒนาการศึกษา ๑๔ ๓,๔๗๘,๑๕๐
๓ การพัฒนาการเกษตร ๒ ๕๐๐,๐๐๐
๔ การพัฒนาสังคม ๘ ๑๖๐,๐๐๐
๕ การพัฒนาสาธารณสุข ๖ ๘๘๐,๐๐๐
๖ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ๑๑ ๒,๑๒๕,๐๐๐
๗ การทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา
๕ ๔๔๐,๐๐๐

๘ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ๑๒ ๔๘๐,๐๐๐
๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
๗ ๑๕๐,๐๐๐

๑๐ การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒ ๖๐,๐๐๐

รวม ๗๕ ๙,๓๖๓,๑๕๐
สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ โดยใชขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล



๑๐๙

ตลาดไทร 10 ยุทธศาสตร ณ วันท่ี 30 กันยายน 256๓ ดงันี้
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.256๓
จำนวน ๑1 โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๘๙๔,๕๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการ
ท้ังหมด
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ จำนวน 1๓
โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๓,๒๑๕,๑๔๖ บาท คิดเปนรอยละ ๔๘.๒๘ ของโครงการท้ังหมด
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.256๓จำนวน ๐
โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ 0 บาท ของโครงการท้ังหมด คิดเปนรอยละ
0 ของโครงการท้ังหมด
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน ๓
โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ ของโครงการท้ังหมด
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ จำนวน ๘
โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๑,๓๐๙,๘๓๐ บาท คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ ของโครงการท้ังหมด
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
จำนวน ๑๕ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๓,๒๙๕,๓๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๕.๔๒ ของโครงการ
ท้ังหมด
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการพัฒนา ดำเนิน
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน ๓ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิด
เปนรอยละ ๒๕.๐๐ ของโครงการท้ังหมด
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
จำนวน ๓ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๓.๖๘ ของโครงการ
ท้ังหมด
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการในปงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ จำนวน ๔ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๕๕,๒๐๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๒๘.๕๗ ของโครงการท้ังหมด
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา ดำเนินโครงการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน ๓ โครงการ การดำเนินโครงการใชงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ
๓๓.๓๓ ของโครงการท้ังหมด

2. ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน
การดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด แผนจังหวัด เพ่ือเปนสวน
หนึ่งในการขับเคลื่อน เปาหมายการพัฒนาประเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงค
2.1 ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสำคัญ
องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร ไดนำยุทธศาสตรการพัฒนาไปเปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง ทำใหเกิดการบูรณาการโครงการเกินศักยภาพมาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคกรบริหารสวนจังหวัดได
ครอบคลุมและนำไปสูการปฏิบัติในทุกป ทำใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีสอดคลองกับปญหาความตองการ



๑๑๐

และเขามารวมเสนอปญหาความตองการในการจัดทำแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.2 ผลกระทบ
ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีมีประโยชน สงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดี แตปญหาความ
ตองการของประชาชนท่ีเสนอเขามายังมีจำนวนมาก งบประมาณท่ีดำเนินการในปท่ีผาน ๆ มายังไมสามารถแกไข
ปญหาไดท้ังหมด เพียงเปนการบรรเทาปญหาใหเบาบางลง ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีการขยายตัวเมือง และจำนวนประชากรเพ่ิมข้ึน อยางรวดเร็ว ทำใหยังมีปญหาของประชาชนท่ีตองไดรับ
การแกไขอีกเปนจำนวนมาก และมีความหลากหลาย

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำไดยากและบาง

เรื่องอาจทำไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทรควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดำเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

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



ประกาศองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร
เรื่อง  การใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.256๖ – 25๗๐

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลคับใชตั ้งแต ๑9 กันยายน
พ.ศ.25๖๑ มีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีระยะเวลาหาป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีกำหนดใหมีระยะเวลาหาป

2. การจัดทำ เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น ใหผานกระบวนการประชาคม
ทองถ่ิน เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

3. กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการ
พัฒนาที่เกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำปของจังหวัดตอไป

4. กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใชแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแตละปงบประมาณ
ในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน

5. กำหนดวาแผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั ้งแตว ันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตอง
ดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

6. กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ คุมคา
มีความโปรงใส และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดี

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ และแกไขเพิ ่มเติม(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.25๖๑ องคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.256๖-25๗๐
ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนทองถิ่นรวบรวมแนวทางและขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเสนอผูบริหารและ
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารเปนที่เรียบรอยแลว จึงเห็นควรประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.256๖ –
25๗๐ ขององคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร มาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ   ณ   วันท่ี เดือน กันยายน พ.ศ.25๖๔

(นายสุวิชญ หอยไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร
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