
 ส่วนที' 1 
  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น มบีทบาทอํานาจหน้าที1กว้างขวางมากขึ;น โดยไม่เพยีงแต่จะมหีน้าที1

ให้บรกิารสาธารณะพื;นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ1นเท่านั ;น แต่ยงัขยายบทบาทหน้าที1ออกไป รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพชีวติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถิ1นด้วย โดยเฉพาะยังเป็นองค์กรที1เปิด
โอกาสให้ประชาคมท้องถิ1นได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ1นเพิ1มมากขึ;น 
 นอกจากนี;  ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั ;นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ1น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบ้ญัญัตใิห้มอีงคก์รรบัผดิชอบในการจดัทําแผนการกระจายอํานาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น คอื คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น 
และตามมาตรา  1๖ (๑) บญัญัติให ้อบต.มอํีานาจและหน้าที1ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1นของตนเอง 
เพื1อเป็นกรอบในการกําหนด    ทศิทางการพฒันาใหบ้รรลุสู่สภาพการณ์ที1ต้องการในอนาคต และสามารถ
จดัสรรทรพัยากรที1มอียู่อย่างจํากดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และตาม
พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ1น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดรูปแบบการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถิ1น ที1มคีวามเป็นอสิระมากขึ;น 

ดังนั ;น เพื1อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั ;นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น กระทรวงมหาดไทย จงึไดจ้ดัทํา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ'น พ.ศ.HIJK” และที'แก้ไขเพิ'มเติมถึงฉบบัที' H พ.ศ. 
HIIQ ขึ;น มรีายละเอยีด ดงันี; 

๑.  แผนพฒันา หมายความว่า แผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น 
๒.  แผนพัฒนาท้องถิ'นสี'ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น ที1

กําหนดวสิยัทศัน์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัชี;วดั ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกบั
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพฒันา ที1จดัทําขึ;นสําหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ1งมคีวามต่อเนื1องและเป็นแผนก้าวหน้า
และใหห้มายความรวมถงึการเพิ1มเตมิหรอืเปลี1ยนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี 

๑.๑  ลกัษณะของแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี  
แผนพัฒนาท้องถิ'นสี' ปี  เป็นแผนที1มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

กล่าวคอืใชเ้ป็น เครื1องมอืในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการจากแผนสี1ปี ในปีที1จะ
จดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจดัทํางบประมาณ เพื1อใหก้ระบวนการจดัทํางบประมาณเป็นไปดว้ย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ1งเป็นการนํายุทธศาสตร์การพฒันา
ไปสู่การปฏิบตัิ  โดยมแีนวคดิภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาหนึ1ง ๆ จะมแีนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ1งแนวทางและภายใต้แนวทางการพฒันาหนึ1ง จะมโีครงการ/กจิกรรมไดม้ากกว่าหนึ1งโครงการ/กจิกรรม
ที1จะต้องนํามาดําเนินการเพื1อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที1ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พฒันา ซึ1งจะมผีลต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพฒันาที1ยั 1งยนื และวสิยัทศัน์ในที1สุด 
 ดังนั ;นโครงการที1บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ1นสี1ปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสี1ปีนั ;น ควรมสีภาพความพรอ้มอย่างน้อย d ประการ คอื 

1. มคีวามแน่นอนของกิจกรรมที1จะดําเนินการ  มกีารประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ
รวมทั ;งผลประโยชน์สาธารณะที1จะไดร้บัจากโครงการ 

 
 

บทนํา 



           ส่วนที(  2 
 

 

สรปุผลการพฒันาท้องถิ(นตามแผนพฒันาท้องถิ(น (พ.ศ.?@@A-?@CD) 
 

1. สรปุผลการดาํเนินงานตามงบประมาณที(ได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
     พ.ศ. ?@@A-?@CD 
       1.1 สรปุสถานการณ์การพฒันา การตั Rงงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ ?@@A ปีงบประมาณ ?@@T 
ประมาณการ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ รายจ่ายจรงิ 

ก. รายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่าย  
    รายจ่ายประจาํ 
   - งบกลาง  

 

 

 

1,124,940 

 

 

 

1,123,393 

 

 

 

1,049,935 

 

 

 

1,039,258 

    - หมวดเงนิเดอืน 2,641,602 2,618,676 3,554,481 3,206,260 

    - หมวดค่าจา้งประจํา 104,270 104,270 190,194 190,054 

    - หมวดค่าจา้งชั Hวคราว 1,301,250 1,170,950 1,886,452 1,761,295 

    - หมวดค่าตอบแทน 2,676,810.78 2,458,570 3,137,743 2,582,326 

    - หมวดค่าใชส้อย 2,455,321.80 2,098,446.90 3,830,414 2,005,253.25 

    - หมวดค่าวสัดุ 1,933,285.19 1,683,642.78 1,911,598 1,526,037.98 

    - หมวดค่าสาธารณูปโภค 664,030.23 610,956.22 696,583 663,328.52 

    - หมวดเงนิอุดหนุน 1,033,000 1,010,800 1,057,000 944,500 

    - หมวดรายจ่ายอืHน 2,092,190 2,044,868 25,000 25,000 

รวม 16,026,700 14,924,568.90 17,339,400 13,943,312.75 
ข. รายจ่ายเพื(อการพฒันา 

-หมวดค่าครุภัณฑ์ 

-หมวดค่าทีHดนิและสิHงก่อสรา้ง 

 

533,200 

407,900 

 

471,190 

406,100 

 

347,600 

313,000 

 

 

345,600 

312,000 

รวมรายจ่ายเพื(อการพฒันา 941,100 877,290 660,600 657,600 
รวมรายจ่ายจริงตาม

งบประมาณ 
16,967,800 15,801,858.90 18,000,000 14,600,912.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ ?@@` ปีงบประมาณ ?@CD 
ประมาณการ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ รายจ่ายจรงิ 

ก. รายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่าย  
    รายจ่ายประจาํ 
   - งบกลาง  

 

 

 

1,112,033 

 

 

 

805,791 

 

 

 

6,070,440 

 

    - หมวดเงนิเดอืน 5,324,602 5,190,892 5,961,840  

    - หมวดค่าจา้งประจํา 229,040 229,040 230,020  

    - หมวดค่าจา้งชั Hวคราว 2,164,000 2,163,220 2,332,980  

    - หมวดค่าตอบแทน 493,223 285,370 291,500  

    - หมวดค่าใชส้อย 2,692,810 1,570,197.20 2,552,400  

    - หมวดค่าวสัดุ 2,133,442 1,537,319.11 1,725,920  

    - หมวดค่าสาธารณูปโภค 875,000 737,214.07 790,000  

    - หมวดเงนิอุดหนุน 985,000 937,158 924,000  

    - หมวดรายจ่ายอืHน 25,000 25,000 25,000  

รวม 16,034,150 13,481,201.38 20,904,100  
ข. รายจ่ายเพื(อการพฒันา 

-หมวดค่าครุภัณฑ์ 

-หมวดค่าทีHดนิและสิHงก่อสรา้ง 

 

265,850 

1,700,000 

 

253,850 

1,681,000 

 

2,595,900 

- 

 

รวมรายจ่ายเพื(อการพฒันา 1,965,850 1,934,850 2,595,900  
รวมรายจ่ายจริงตาม

งบประมาณ 
18,000,000 15,416,051.38 23,500,000  

1.2  การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

ในช่วงระยะเวลาทีHผ่านมา องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ได้ดําเนินการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิHน พ.ศ.2548 หมวด ^          

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ขอ้ _`-ab กําหนดให้ผูบ้รหิารทอ้งถิHนแต่งตั cงคณะกรรมการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิHน การกําหนดอํานาจหน้าทีHของคณะกรรมการและกําหนดขั cนตอนการ

ดําเนินการ เพืHอตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) แผนการดําเนินงาน ปี 

2559        และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิHน พ.ศ. 2541 ได้แก่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาดได้ติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาในปีงบประมาณ 2559 ไดส้รุปผลการดําเนินการดงันีc  
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การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 
 

(รายละเอียดโครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ท>ายตลาด) 
ประจำปBงบประมาณ พ.ศ.?@@` 

 
 

ยุทธศาสตรG 
ปBท่ี 1  (2559) ปBท่ี  2  (2560) ปBท่ี  3  (2561) รวม  3  ปB 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน 66 31,763,900 46 10,413,770 33 9,413,300 145 51,590,970 
2.  การส1งเสริมคุณภาพชีวิต 30 6,433,800 28 3,499,800 26 5,224,800 84 15,158,400 
3.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และรักษาความสงบเรียบร-อย 24 8,509,000 20 985,000 20 1,795,000 64 11,289,000 
4.  การบริหารจัดการและการ

อนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล-อม 4 80,000 3 80,000 4 80,000 11 240,000 
5.  การอนุรักษGศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปNญญา

ท-องถิ่น 7 605,000 7 605,000 7 605,000 21 1,815,000 
รวม 131 47,391,700 104 15,583,570 90 17,118,100 325 80,093,370 
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ยุทธศาสตรG 

จำนวนโครงการ      
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยูUระหวUาง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยัง
ไมUได>ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ        
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ         
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร>อยละ จำนวน ร>อยละ จำนวน ร>อยละ จำนวน ร>อยละ จำนวน ร>อยละ จำนวน ร>อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร-าง

พื้นฐาน 

11 8.40 - - 55 41.98 - - - - 66 50.38 

2.  การส1งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

9 6.8 - - 21 16.03 - - - - 30 22.90 

3.  การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและรักษา

ความสงบเรียบร-อย 

10 7.6 - - 14 10.68 - - - - 24 18.32 

4.  การบริหารจัดการ

และการอนุรักษG

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล-อม 

1 0.76 - - 3 2.29 - - - - 4 3.05 

5.  การอนุรักษG

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปNญญา

ท-องถิ่น 

5 3.81 - - 2 1.52 - - - - 7 5.34 

รวม 36 27.37 - - 95 72.52 - - - - 131 100 
 
?. ผลที(ไดร้บัจากการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.?@@A-?@CD 
?.e ผลที(ได้รบัหรือผลที(สาํคญั 
    2.1.1 ผลที(ได้รบัหรือผลที(สาํคญั 
 - องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ไดดํ้าเนินการตามอํานาจหน้าทีHขององคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลตาม พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ._gah ประชาชนไดร้บัความ

ช่วยเหลอื สามารถแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นได ้

   _.i._ ผลกระทบ 

          - เนืHองจากงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด มจีํากดั ทําใหง้บประมาณสําหรบั

การพฒันามไีม่เพยีงพอ จงึไม่สามารถดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงทใีน

ปีงบประมาณเดยีวกนั  

 



 
 
 
 
 

 

 

-24- 

 
g. สรปุปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานที(ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ?@@A-
2560 
 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน      
           a.i เนืHองจากงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด มจีํากดั ทําใหง้บประมาณ

สําหรบัการพฒันามไีม่เพยีงพอ จงึไม่สามารถดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงทใีน

ปีงบประมาณเดยีวกนั  

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 จดัลําดบัความสําคญัในการดําเนินโครงการ โดยผ่านประชาคมหมู่บา้น/ตําบล เพืHอช่วยเหลอืตาม

ความจําเป็นก่อน 
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 d.  กจิกรรมที1อยู่ในแผนประจําปีแรก ของหว้งระยะเวลาสี1ปี ควรมคีวามพรอ้มในเรื1องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื1อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที1จะนําไปใช้จัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อไป 
 

ลกัษณะของแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี   
g)  เป็นเอกสารที1แสดงความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วน 
ทอ้งถิ1น กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นในเขตจงัหวดั และแผนพฒันาระดบั
ต่างๆเพื1อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายเพื1อการพฒันา โดยต้องพจิารณาถงึ 
   (๑)  ข้อมูลความจําเป็นพื;นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื;นฐานระดบัหมู่บ้าน (กชช.๒ค) 
และขอ้มูลพื;นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆมาพจิารณาประกอบการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี 
   (๒)  การใช้ประโยชน์ที1ดินประเภทต่างๆอย่างเหมาะสม ในกรณีที1องค์กร
ปกครอง   ส่วนท้องถิ1นมกีารจดัทําผงัเมอืงหรอืผงัตําบลแล้ว ให้ใช้ผงัเมอืงหรอืผงัตําบลเป็นข้อมูลในการ
จดัทําแผนพฒันา      ทอ้งถิ1นสี1ปีดว้ย 
   (๓)  หลกัการบูรณาการโครงการระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1นดว้ยกนั และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นกบัหน่วยงานอื1นๆ กล่าวคือโครงการที1มีวตัถุประสงค์ร่วมกันและ
สามารถจดักจิกรรมสนับสนุนซึ1งกนัและกนัได ้หรอืโครงการลกัษณะ/ประเภทเดยีวกนัที1มสีถานที1ตั ;งอยู่ใน
เขตติดต่อกันหากสามารถจัดทําโครงการพร้อมกัน ซึ1งสามารถประสานรูปแบบหรอืงบประมาณให้มี
ลักษณะสอดคล้องต่อเนื1องกันแล้ว ให้ทําการประสานและบูรณาการโครงการ เพื1อลดความซํ;าซ้อน 
ประหยดังบประมาณและทําใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์มากยิ1งขึ;น 
   (๔)  หลกัการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปี 
โดย 

- สนับสนุนให้มีการจดัทําแผนชุมชนให้เกิดขึ;นในทุกพื;นที1 โดยการให้
คําแนะนําในการจดัทํา ให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการ สนับสนุนขอ้มูลเพื1อการจดัทําแผนชุมชน สนับสนุน
การจัดเวทีประชาคมและพจิารณานําโครงการ/กิจกรรมที1ต้องดําเนินการร่วมกับชุมชน หรอืโครงการ/
กจิกรรมที1เกนิขดีความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี 

- พจิารณานําโครงการ/กิจกรรมที1เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน
จากการจดัเวทปีระชาคมท้องถิ1นมาบรรจุไว้ในแผนพฒันาสามปี ทั ;งนี;เพื1อสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมใน
พื;นที1บูรณาการการจดัทําแผนพฒันา เพื1อเป็นจุดเชื1อมต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ1นกบัปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ1งจะนําไปสู่ความเห็นพ้องต้องกนัและการทํางานร่วมกนั
ของภาคกีารพฒันาต่างๆในพื;นที1เกดิผลสมัฤทธิ jต่อภารกิจแห่งรฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่า และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  d)  เป็นเอกสารที1แสดงแนวทางการพฒันา  และวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาที1
ชดัเจน 
และมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงที1จะดําเนินการ โดยจะมีลกัษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดของโครงการ
พฒันา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ดงันั ;นในการจดัทําโครงการให้คํานึงถึงความเป็นไปไดใ้นการ
ปฏบิตั ิโดยคํานึงถงึสถานะทางการคลงัของท้องถิ1น และความจําเป็นเร่งด่วนที1ต้องดําเนินการ ทั ;งนี;เพื1อให้
แผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปีเป็นกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีที1ใกลเ้คยีงความจรงิ และในการ
จดัทําโครงการให้มกีารจดัลําดบัความสําคญั ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคอื โครงการที1มผีลกระทบ



ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมคีวามจําเป็นเร่งด่วนมากต้องนําไปปฏิบตัิก่อน โดยอาจแยกประเภท
ของโครงการเป็น             ๓ ประเภท คอื 
 
 
 
 

- ๓ - 
 

(๑) โครงการที1องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น ดําเนินการเอง  
(๒) โครงการที1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นอุดหนุนให้หน่วยงานอื1นดําเนินการ

ตามที1ม ี
ระเบยีบ กฎหมายที1กําหนดไว ้
   (๓)  โครงการที1องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1นขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื1น 
  l)  เป็นเอกสารที1แสดงโครงการพฒันา ที1จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี1ปี ที1กําหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี;วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นในเขตจงัหวดั แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพฒันาตําบล แผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชุมชน  
  m)  เป็นเอกสารที1แสดงความเชื1อมโยง ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่ม
จงัหวดั และจงัหวดั  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นในเขต
จงัหวดั นโยบายของผูบ้รหิารที1แถลงต่อสภาทอ้งถิ1นกบังบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

แผนภมิูที' ๑  แสดงความเชื'อมโยงของแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ/        
กลุ่มจงัหวดั/ จงัหวดั 

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

แผนการดาํเนินงานประจาํปี 



 
 
 
 
 
 

- ๔ – 
 
๑.๒  วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
  g)  เพื1อนําไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น ที1ใกล้เคียงกับความจริง และเพื1อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื1น 
  d)  เพื1อเป็นเครื1องมอืในการประสานงาน และบูรณาการโครงการพฒันาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ1น และหน่วยงานอื1น 
  l)  เพื1อเป็นเครื1องมอืในการกํากบัดูแล ติดตาม การแปลงแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัิ
ให้บรรลุสู่วิสยัทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื1อการพัฒนา รวมทั ;งใช้ในการบรหิารงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น เพื1อใหเ้กดิความคุม้ค่า และเกดิประโยชน์สูงสุด 
  m)  เพื1อเป็นเครื1องมอืในการวางแผนการตดิตาม และประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ1น 

 

๑.^  ขั _นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
 หลงัจากที1ไดม้กีารกําหนดแนวทางการพฒันาท้องถิ1นแล้ว ก็ถงึขั ;นตอนในการแปลงสู่การปฏิบตัิ
โดยการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี ซึ1งกําหนดขั ;นตอนดําเนินการ m  ขั ;นตอน   ดงันี; 

§ ขั _นตอนที' a การเตรียมการจดัทาํแผน 

§ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ1นจดัประชุมประชาคมทอ้งถิ1น ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิที1เกี1ยวขอ้ง เพื1อ
แจ้งแนวทางการพฒันาท้องถิ1น รบัทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที1
เกี1ยวขอ้งตลอดจนช่วยเหลอืทางวชิาการ เพื1อนํามากําหนดแนวทางการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปี 
โดยให้นําขอ้มูลพื;นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนพฒันาหมู่บ้านหรอืแผน
ชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี 

§ ขั _นตอนที' H การคดัเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
1) ในขั ;นตอนนี;คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันา จะสรุปยุทธศาสตร์การ

พฒันา 
และแนวทางการพฒันาจายุทธศาสตร์การพฒันา พร้อมทั ;งข้อมูลที1เกี1ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั ;งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั/อําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ1น เพื1อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ1น 

2)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ1น จดัการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ1น  
ประชาคมท้องถิ1น และส่วนราชการที1เกี1ยวข้อง เพื1อร่วมกนัพจิารณาโดยการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปี
ในครั ;งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกนัคดัเลือกยุทธศาสตร์การพฒันาแนวทางการพฒันาที1สมควรนํามาใช้
เป็นแนวทางการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปีปี เพื1อเป็นกรอบในการพจิารณาจดัทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพฒันา ต่อไป 

แต่สําหรบัการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปีครั ;งต่อไป (เมื1อครบรอบหนึ1งปี) ใหเ้วทกีารประชุมร่วม
พจิารณา ทบทวนว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพฒันาที1ได้คดัเลอืกและโครงการ/กิจกรรมที1กําหนดไว ้



ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ1งในขั ;นตอนนี; ในการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา/แนวทางการพฒันา ที1จะนํามาใช้เป็นกรอบการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปีก็ได ้
รวมทั ;งกําหนดโครงการ/กจิกรรมที1จะเพิ1มเตมิ หรอืตดัทอนลงได ้

3)  เมื1อไดแ้นวทางการพฒันาแลว้  เวทีการประชุมร่วมพจิารณาว่าจะมโีครงการ/กจิกรรม
อะไร 

บ้างที1ต้องดําเนินการ เพื1อให้บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายของแนวทางการพัฒนา ที1คดัเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพฒันา 
 
 
 
 

- ๕ – 
 

4)  โครงการ/กิจกรรมที1พจิารณากําหนดอาจมเีป็นจํานวนมาก ดงันั ;นในขั ;นตอนนี;จะต้องมี
การ 

ดําเนินการ  ดงันี; 
- พจิารณาความเกี1ยวเนื1องกนัระหว่างยุทธศาสตรห์รอืระหว่างแนวทางการพฒันา 
- มกีารจดัลําดบัความสําคญัของโครงการ/กจิกรรม เพื1อที1จะบรรจุลงในแผนพฒันา 

ท้องถิ1นสี1ปี ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั ;นยังมกีารจัดลําดับโครงการไว้เพื1อทําแผนในช่วงถดัไปด้วย 
เนื1องจากในการดําเนินการเพื1อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพฒันา อาจจะต้องใชเ้วลาต่อเนื1อง
นานกว่าสี1ปี ดงันั ;น จึงจําเป็นต้องพจิารณาแนวทางการจดัทําโครงการ/กิจกรรมที1ต่อเนื1องไปในระยะยาว
ดว้ย ซึ1งอาจจะยงัไม่สามารถระบุไวใ้นช่วงสี1ปี ของการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปีได ้

- เนื1องจากกิจกรรมที1จะต้องดําเนินการมคีวามหลากหลาย ดงันั ;นในขั ;นตอนของ
การ 

พจิารณากําหนดกจิกรรมต้องคํานึงถงึสิ1งต่างๆ ดงัต่อไปนี; 
ü งบประมาณรายรบั รายจ่าย 
ü ทรพัยากรการบรหิารอื1นๆ  
ü ภาคีการพัฒนาที1สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ

ดําเนินการ   ในเรื1องนั ;นๆ  
 

เมื1อพจิารณาดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ จะต้องแยกประเภทของโครงการ อย่างน้อย 3 ประเภท คอื 
• โครงการที1ท้องถิ1นดําเนินการเอง กล่าวคอืมีขดีความสามารถทั ;งทางด้านกําลงัเงิน 

กําลงัคน วสัดุอุปกรณ์ และความรูท้างดา้นการบรหิารจดัการ (๔ M) ที1จะดําเนินการ
ไดเ้อง 

• โครงการที1ทอ้งถิ1นอุดหนุนใหห้น่วยงานอื1นดําเนินการ เพื1อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ    
ดําเนินงาน เนื1องจากเป็นงานที1อยู่ในอํานาจหน้าที1แต่เทศบาลไม่สามารถหรอืไม่
ประสงค์ จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื1น ดําเนินการแทนโดยการตั ;ง
งบประมาณเป็นเงนิอุดหนุน ใหต้ามระเบยีบวธิกีารของทางราชการ 

• โครงการที1ขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื1น ทั ;งราชการบรหิารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอื1น และภาคเอกชน อันเนื1องมาจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที1หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที1
จดับรกิารสาธารณะดงักล่าวอยู่แลว้  ทั ;งนี;รวมถงึโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ (ซึ1งมี



กรอบในการพิจารณาจดัสรรเงนิอุดหนุนอยู่แล้ว โดยท้องถิ1นจะต้องเสนอขอรบัการ
สนับและอยู่ในเงื1อนไขของการขอรบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจินั ;น) 

§ ขั _นตอนที' ^ การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ1น 

ดําเนินการ 
สํารวจ และเกบ็รวบรวมขอ้มูลที1จําเป็นต่อการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี ซึ1งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม
ขอ้มูลพื;นฐานทั 1วไปแลว้ ยงัจะต้องวเิคราะหว่์ายุทธศาสตรก์ารพฒันา และแนวทางการพฒันาที1เลือก และ
ต้องการขอ้มูลประเภทใดเป็นพเิศษ ต้องการขอ้มูลของห้วงเวลาใด และจะเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งใด เพื1อเป็น
ขอ้มูลที1จะนํามาวเิคราะห์แนวทางการพฒันาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั ;งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก เพื1อสามารถนํามาวเิคราะห์ SWOT (การ
วเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได ้

d)  การวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย m กจิกรรมหลกั  คอื 
     -   การประเมนิผลการพฒันาที1ผ่านมา 
     -   การคดัเลอืกยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
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     -   การจดัลําดบัความสําคญัของแนวทางการพฒันา 
     -   การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการพฒันาในหว้งสี1ปี 

โดยมรีายละเอยีดในแต่ละกจิกรรม ดงันี; 
                  -  การประเมนิผลการพฒันาที1ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันา 

ทอ้งถิ1น สรุปผลการพฒันาที1ผ่านมาและนําเสนอที1ประชุม ซึ1งประกอบด้วยคณะกรรมการพฒันาท้องถิ1น 
ประชาคมท้องถิ1น  และหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้ง เพื1อประเมนิผลการพฒันาในรอบปีที1ผ่านมา โดยประเมนิทั ;ง
ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ 
                            -  การคดัเลอืกยุทธศาสตรก์ารพฒันา หลงัจากการประเมนิผลการพฒันาในรอบปีที1
ผ่านมาแล้วให้ที1ประชุมตามข้อ g ร่วมกนัคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
รวมทั ;ง สอดคลอ้งกบัปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในหว้งระยะเวลาสี1ปี 

     กรณีที1เหน็ว่ามยุีทธศาสตรก์ารพฒันาใดที1ยงัไม่ไดกํ้าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา แต่
มคีวาม 
จําเป็นเร่งด่วนที1จะต้องกําหนดขึ;นใหม่ก็อาจกําหนดขึ;นได ้ทั ;งนี;ต้องแสดงใหเ้ห็นถงึผล และวตัถุประสงค์ที1
มคีวามสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการพฒันาที1ยั 1งยนื และวสิยัทศัน์การพฒันาอบต.  

     -  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนว
ทางการพฒันาที1หลากหลาย ซึ1งล้วนแล้วแต่มคีวามจําเป็นในการดําเนินการ เพื1อบรรลุวตัถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตรก์าร 
พฒันาทั ;งสิ;น แต่มีความสําคญั และความจําเป็นเร่งด่วนต่างกนั ที1ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคญัดงักล่าว 
ไม่ไดห้มายความว่าแนวทางการพฒันาที1ถูกจดัลําดบัความสําคญัอยู่ในลําดบัหลงั ๆ จะไม่ต้องนํามาปฏบิตั ิ
เพราะการที1จะกําหนดแนวทางการพฒันาทุกแนวทางไดร้บัการพจิารณาแล้วว่าต้องดําเนินการ แต่ในหว้ง
ระยะเวลาสามปี ของแผนพฒันาทอ้งถิ1นปีนั ;น อาจมแีนวทางที1จําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏบิตั ิ

      วธิีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี ตั ;งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรอือาจใช้
วธิีการลงคะแนน คัดเลือกโดยใช้บตัรลงคะแนนเพื1อนํามารวมคะแนนและจดัลําดับ วิธีการจัดลําดับ



ความสําคญัที1เป็นวทิยาศาสตร์อาจใช้วิธ ี Rating Scale หรอืวิธ ี Strategic Issues Graph หรอืวธิีอื1นๆ  
ซึ1ง อบต.สามารถเลอืกวธิกีารปฏบิตัไิดต้ามความเหมาะสม 

                      -  การตดัสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี1ปี หลังจากจดัลําดบัแนวทางการ
พฒันา 

แล้ว  ที1ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาฯ จะตดัสนิใจว่าจะนําแนวทางการพฒันา
เหล่านั ;นมาดําเนินการ  แต่ในการตดัสินใจเลือกนั ;นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ 
เพราะในการจดัลําดบัความสําคญัอาจใช้การตัดสนิใจของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ดงันั ;นเพื1อทบทวนและ
ยนืยนัการจดัลําดบัว่า 
มคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิหรอืไม่ จงึควรนําแนวทางการพฒันามาทําการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส  และอุปสรรค (Swot Analysis) อกีครั ;ง 

§ ขั _นตอนที' J การกาํหนดวตัถปุระสงคข์องแนวทางการพฒันา 
       หลงัจากไดแ้นวทางการพฒันาในช่วงสี1ปีแลว้ ใหท้ี1ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผน 

พฒันาทอ้งถิ1น ร่วมกนัพจิารณาคดัเลอืกวตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพฒันา มาจดัทําเป็นวตัถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที1สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสี1ปี  โดยนําวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัทํา
เป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาในช่วงสี1ปี 
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       ในขั ;นตอนนี; ที1ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1น จะร่วมกนัพจิารณา 
เพื1อ 

กําหนด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที1จะต้องดําเนินการตามแนวทางที1คัดเลือก โดยกิจกรรมที1จะ
ดําเนินการย่อมมคีวามหลากหลาย ซึ1งในที1ประชุมจะต้องพจิารณาในประเดน็ ดงัต่อไปนี; 

1) พจิารณากจิกรรมที1ต้องดําเนินการเพื1อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาที1
กําหนดอย่างรอบคอบ เพื1อใหไ้ด้โครงการ/กจิกรรมที1ครบถ้วน ซึ1งอาจมทีั ;งโครงการ/กิจกรรมที1ดําเนินการ
เอง  โครงการ/กิจกรรมที1ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื1น หรอืโครงการ/กิจกรรมที1หน่วยงานอื1นเป็น
ผูดํ้าเนินการ 

2) พจิารณาจดัลําดบัความสําคญัของโครงการ/กจิกรรม ควรพจิารณาทั ;งภายใต้แนวทาง
เดยีวกนัระหว่างแนวทางการพฒันา 

3) พจิารณาถึงความเชื1อมโยงของกจิกรรมทั ;งในด้านกระบวนการการดําเนินงาน และใน
ดา้นของผลการดําเนินการ  เพื1อบรรลุกจิกรรมลงในปีต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
  4)  พจิารณาคดัเลอืกโครงการ/กจิกรรม 

- จากความจําเป็นเร่งด่วน 
- ขดีความสามารถทางทรพัยากรการบรหิารของอบต. 
- ความเชื1อมโยงของกจิกรรม และระยะเวลาที1จะดําเนินการ 

 

ขั _นตอนที' I การจดัทาํรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1น พจิารณาคดัเลอืกโครงการที1สอดคล้องกบั

แนว  
ทางการพฒันาในช่วงสี1ปี มาจดัทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้ร ับผิดชอบ และตัวชี;วัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที1จะ



ดําเนินการในปีแรกของแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี  เพื1อใหส้ามารถนําไปจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได ้
ต่อไป 
ขั _นตอนที' c การจดัทาํร่างแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1น ร่วมกนัจดัทําร่างแผนพฒันา
ทอ้งถิ1นสี1ปีโดยมเีคา้โครงประกอบดว้ย  å  ส่วน ดงันี; 

ส่วนที1  1  สภาพทั 1วไปและขอ้มูลพื;นฐาน 
ส่วนที1  2  สรุปผลการพฒันาทอ้งถิ1นตามแผนพฒันาทอ้งถิ1น (พ.ศ.dååç-dåéè) 
ส่วนที1  3  ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ1น 
ส่วนที1  4  การนําแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปีไปสู่การปฏบิตั ิ
ส่วนที1  å  การตดิตามและประเมนิผล 
2)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ1น พจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปี เพื1อเสนอผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ1น 
3)  ผูบ้รหิารทอ้งถิ1นพจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี และประกาศใชแ้ผนพฒันา

ทอ้งถิ1นสี1ปี 
ขั _นตอนที' d  การอนุมติัและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

1)  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ1น เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปีที1ผ่านการพจิารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ1น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ1น หรอืเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ1นระดับอําเภอ ในกรณีที1มีการมอบอํานาจ เพื1อพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ  

 
 

 

 
- ๘ - 

 

2)  ผูบ้รหิารทอ้งถิ1นนํารา่งแผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี ที1ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถิ1น หรอืคณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิ1นระดบัอําเภอ ในกรณีที1มกีาร
มอบอํานาจ เสนอขอรบัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิ1น 

3)  เมื1อสภาท้องถิ1นพจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปีแล้ว  สภาทอ้งถิ1นจะส่งให้
ผูบ้รหิารท้องถิ1นประกาศใช้แผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี และนําไปปฏบิตัริวมทั ;งแจง้สภาทอ้งถิ1น คณะกรรมการ
พฒันาจงัหวดั คณะกรรมการพฒันาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิ1น คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ1น และหน่วยงานที1เกี1ยวข้อง รวมทั ;งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที1
เกี1ยวขอ้งไดร้บัทราบโดยทั 1วกนั 
  
แผนภมิูที' ๒  แสดงขั _นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมการ รวบรวม/วเิคราะห์ขอ้มูล 

การรวบรวมแผนงาน/ โครงการ 

การวเิคราะห์แผนงาน/โครงการ 

-ส่วนราชการ 
-ประชาชน 
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๑.J  ประโยชน์ของการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ1นสี1ปี  เป็นเครื1องมือที1จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื1อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที1อาจมีความ
เชื1อมโยง และส่งผลทั ;งในเชงิสนบัสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื1อใหท้อ้งถิ1นนํามาตดัสนิใจในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน และ 
ใชท้รพัยากรในการบรหิารทอ้งถิ1นอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ1งทรพัยากร
ในการบรหิารตามหลกัการบรหิารแบบ m M ประกอบดว้ย 
  g)  เงนิ (Money) ทั ;งเงนิงบประมาณของ อบต. และแหล่งงบประมาณภายนอก 
  d)  คน (Man) ตั ;งแต่ผูบ้รหิาร พนักงานส่วนตําบลทุกระดบั รวมทั ;งประชาชนในทอ้งถิ1น 
  l)  วัสดุอุปกรณ์ (Materials) เครื1องจักร เครื1องมือ รวมทั ;งอาคารสถานที1ที1สามารถ
นํามาใชใ้นการบรหิารงาน 
  m)  การบรหิารจดัการ (Manage) เป็นสิ1งที1ขบัเคลื1อนทรพัยากรทั ;งสามประการขา้งต้น ให้
เกดิประสทิธภิาพ และมกีารพฒันาที1ยั 1งยนื 
                      ดงันั ;น แผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปี จึงเป็นเครื1องมอืที1จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น 
ได้มีกระบวนการวางแผนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื1อกําหนดทิศทางให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นในเขตจงัหวดั ซึ1งแผนพฒันาท้องถิ1นสี1ปีได้กําหนด

จดัทํา “ร่าง” แผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1ปี 

คกก. สนับสนุนการจดัทํา
แผนพฒันา อบต.ทา้ย
ตลาด 

พจิารณา “ร่าง” แผนพฒันาทอ้งถิ1นสี1
ปี 

คกก.พฒันา อบต.ทา้ยตลาด 

อนุมตั ิ

ประกาศใช้ 

นายก อบต.ทา้ยตลาด 

ภายในเดอืนตุลาคม 



รายละเอยีดแผนงาน/โครงการที1จดัทําขึ;นสําหรบังบประมาณในแต่ละปี โดยมคีวามต่อเนื1องและครอบคลุม
ระยะเวลาสี1ปี 
 

********************************** 
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ส่วนที' a สภาพทั 'วไปและข้อมูลพื_นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 
 

    a.a ที'ตั _งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาํบล 
           ประวติัความเป็นมา 
   ตําบลท้ายตลาด อําเภอเมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ีมชีาวบ้านมาตั ;งหลกัปักฐานดั ;งเดิม เป็นชาว
ไทย  ตําบลท้ายตลาดเดิมที1มชีื1อว่า  หางสลาด  สาเหตุเนื1องมาจากมีปลาชุกชุมมากชาวบ้านจงึพากัน
เรยีกว่าบา้น   หางสลาด  และต่อมาจงึเปลี1ยนชื1อใหม่ว่าตําบลทา้ยตลาด  และเนื1องจากตําบลนี;อยู่ห่างไกล
ตลาดจงึตั ;งชื1อใหส้อดคลอ้งกบัชื1อเก่าที1ชื1อหางสลาด เป็นตําบลทา้ยตลาด ตั ;งแต่นั ;นมา 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด ตั ;งอยู่หมู่ที1 l ตําบลท้ายตลาด  อําเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดั
ลพบุร ี

 

   1.2 ลกัษณะภมิูประเทศ 
 ตําบลท้ายตลาด เป็นพื;นที1ราบลุ่ม มีลักษณะดินเหนียวเหมาะสําหรับใช้เป็นพื;นที1

เกษตรกรรมคอืปลูกขา้ว ซึ1งสามารถทํานาไดปี้ละ ๒ – ๓ ครั ;ง และผลผลติที1ไดร้บัมปีรมิาณที1ค่อนขา้งมาก
แม้ในช่วงฤดูแล้ง  ก็ยงัสามารถทํานาปรงัได้ เนื1องจากมรีะบบชลประทานแบบทั 1วถึง มอุีปสรรคเฉพาะ



ในช่วงฤดูฝนที1มกัเกดิปัญหานํ;าท่วมขงัแทบทุกปี ประกอบกบัปรมิาณนํ;าจากทางภาคเหนือจะไหลหลาก
เขา้ท่วมพื;นที1 ส่งผลใหพ้ชืผลทางการเกษตรไดร้บัความเสยีหายเป็นอย่างมาก 
    ๑.3  ลกัษณะภมิูอากาศ 

 สภาพโดยทั 1วไป ตําบลทา้ยตลาดมภูีมอิากาศแบบรอ้นชื;น อยู่ภายใต้อทิธพิลของลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั 1น และพายุ
ไต้ฝุ่นอกีดว้ย โดยเฉพาะในช่วงเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนกนัยายน มอุีณหภูมเิฉลี1ย ๒๘.๓ องศาเซลเซยีส มี
ปรมิาณนํ;าฝนเฉลี1ยปีละประมาณ ๑,๑๔๗.๖ มลิลเิมตร สําหรบัฤดูกาลต่างๆ ม ี๓ ฤดู คอื 

  -  ฤดูรอ้น ระหว่างเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม อากาศจะรอ้นและแหง้แลง้ 
  -  ฤดูฝน   ระหว่างเดอืน มถิุนายน – ตุลาคม   อากาศจะชุ่มชื;นในเดอืนกนัยายน 
  -  ฤดูหนาว ระหว่างเดอืน พฤศจกิายน – กุมภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลบักบัอากาศ

รอ้น 
   ๑.4 ลกัษณะดิน   
                     ตําบลทา้ยตลาด เป็นพื;นที1ราบลุ่ม มลีกัษณะดนิเหนียวเหมาะสําหรบัใชเ้ป็นพื;นที1
เกษตรกรรม 
           ข้อมูลจาํนวนเนื_อที'ดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด (การจดัเกบ็ข้อมูลตั _งแต่ปี 
2554) 

หมู่ที' จาํนวนเนื_อที'ดิน/ตร.ม. จาํนวนเนื_อที'/ไร่ ที'อยู่อาศยั/ไร ่ ที'นา/ไร่ หมายเหตุ 
1 4,039,196 2,525 1,290 1,235  
2 2,677,039 1,673 663 1,010  
3 2,455,572 1,535 290 1,245  
4 1,882,102 1,176 293 883  
5 543,393 340 23 317  
6 1,193,405 746 203 1,019 476 
7 4,403,886 2,752 1,337 1,415  

รวม 17,194,593 10,747 4,099 7,124  
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  a.I ลกัษณะของแหล่งนํ_า 

 ระบบประปาและแหล่งนํ_า   
ที' ประเภทแหล่งนํ_า จาํนวน (แห่ง) /

ที'ตั _ง 
1 ประปาหมู่บ้าน 

1) ประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง   จ่ายนํ;า หมู่ 6,7 
2) ประปาหมู่บา้น แบบกรมอนามยั  จ่ายนํ;า หมู่ 1,2,3,4,5 
3) ประปาหมูบา้น แบบบาดาลขนาดเลก็  จ่ายนํ;า หมู่ 2 

4 แห่ง 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 6 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 1   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 2   

2. ที'ดิน/หนองนํ_าสาธารณะ 
1) หนองศาลา  (เนื;อที1 21 ไร)่                                  
2) หนองเสอื    (เนื;อที1 9 ไร่ 3 งาน)                           
3) หนองหลงัวดัหลวง   (เนื;อที1 29 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา)  

          12 แห่ง 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 1   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 2   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 2   



4) หนองกระชอน   (เนื;อที1 171 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา) 
5) หนองพุทธา   (เนื;อที1 31 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา) 
6) หนองกระเดื1อง  (เนื;อที1 26 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา) 
7) หนองโพช  (เนื;อที1 13 ไร)่ 
8) หนองกุ้ง   (เนื;อที1 7 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา) 
9) หนองแขม   (เนื;อที1 16 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา) 
10) หนองจอก   (เนื;อที1 4 ไร ่1 งาน 97 ตารางวา) 
11) หนองโสน   (เนื;อที1 2 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา) 
12) หนองลาดเอยีด   

ตั ;งอยู่หมู่ที1 3   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 4   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 4 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 4   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 6   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 6   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 7   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 7   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 7  

3. แหล่งนํ_าที'สร้างขึ_น 
1) ฝาย 

             1 แห่ง 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 3 

  ที'มา: ขอ้มูลจากกองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด  ณ  ตุลาคม 2559 
a.c ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
 ตําบลทา้ยตลาดไม่มพีื;นที1หลกัที1เป็นพื;นที1ป่าไม ้ส่วนใหญ่จะเป็นไมย้นืต้น ที1ปลูกบรเิวณ
หนองนํ;าสาธารณะ เช่น  ต้นสะเดา  ต้นมะม่วง  ต้นขี;เหลก็ ฯลฯ 
H. ด้านการเมือง/การปกครอง 
           H.a เขตการปกครอง 

      ที'ตั _ง (แสดงที1ตั ;งและระยะห่างจากอําเภอ)  
องค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด ตั ;งอยู่เลขที1  34  หมู่ที1  3  ตําบลท้ายตลาด  อําเภอเมอืง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรี ระยะห่างจากอําเภอประมาณ  18 
กโิลเมตร ก่อตั ;งเป็นสภาตําบลเมื1อ พ.ศ. 2539 เป็นองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  เมื1อวนัที1 30 มนีาคม 2539  
มอีาณาเขตตดิต่อ ดงันี; 

     ทศิเหนือ  ตดิเขตตําบลโพธิ jตร ุ
  ทศิตะวนัออก  ตดิเขตตําบลตะลุง , ตําบลงิ;วราย 
  ทศิใต้   ตดิเขตตําบลสี1คลอง , ตําบลงิ;วราย 
  ทศิตะวนัตก  ตดิเขตตําบลบา้นข่อย , ตําบลโพธิ jตร ุ
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           เนื_อที'  (แสดงเนื;อที1โดยประมาณเป็นตารางกโิลเมตรและไร)่     

ตําบลทา้ยตลาด  มเีนื;อที1 14.78  ตารางกโิลเมตร  หรอืประมาณ  9,175  ไร ่
                    องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด แบ่งเขตการปกครอง จํานวน 7  หมู่บา้น ดงันี; 
   หมู่ที1 1   บา้นไผ่แหลม  นายจําเนียน    ชูมล  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที1  g 
           หมู่ที1 2   บา้นวดัหลวง  นายเพญ็        รอตศร ี  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที1  d 
           หมู่ที1 3   บา้นท่าควาย  นางวนัเพญ็     จนัทรส์กุลณ ี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที1  l 
           หมู่ที1 4   บา้นใน   นายมานพ      ฟักแดง          กํานันตําบล
ทา้ยตลาด 
           หมู่ที1 5   บา้นโรงหนอง  น.ส.สาคร       ราชะเนตร          ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที1  5 
           หมู่ที1 6   บา้นท่าขา้ม  นายประจบ     คุม้ศกัดิ j  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที1  é 
           หมู่ที1 7   บา้นคลองกุ่ม  นายสํารวย      จนัทรอุ์ไร  ผูใ้หญ่บา้นหมู่
ที1  ç 



           H.H การเลือกตั _ง 
     ข้อมูลผู้มีสิทธิr เลือกตั _ง  

จาํนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 
บุคคลที'มีสิทธิr เลือกตั _งอายุ aK ปี ขึ_นไป 1,152 1,304 2,456 

   

   ที'มา : ขอ้มูลจากสํานักบรหิารการทะเบยีนอําเภอเมอืงลพบุร ี ณ เดอืนสงิหาคม dåå9 
^.ประชากร 
         ^.a ข้อมูลเกี'ยวกบัจาํนวนประชากร 

    ตารางประชากรแยกตามเพศ/จํานวนครวัเรอืน (พ.ศ.2559) 
 

หมู่ที' ชื'อหมู่บ้าน 
ปี 2559 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จาํนวน 
ครวัเรือน 

1 บ้านไผ่แหลม 242 256 lฃmùû 177 
2 บ้านวดัหลวง 199 233 432 162 
3 บ้านท่าควาย 301 355 656 205 
4 บ้านใน 205 228 433 164 
5 บ้านโรงหนอง 101 101 202 73 
6 บ้านท่าขา้ม 209 239 448 172 
7 บ้านคลองกุ่ม 166 165 331 125 

รวม 1,423 1,577 3,000 1,078 
      ที'มา : ขอ้มูลจากสํานักบรหิารการทะเบยีนอําเภอเมอืงลพบุร ี ณ เดอืนกรกฎาคม dåå9 
         ความหนาแน่นของประชากรตําบลทา้ยตลาด = 203 คน/ตารางกโิลเมตร (จํานวนประชากรทั ;งหมด/จํานวนพื;นที1
ทั ;งหมด) 
      ^.H ช่วงอายุและจาํนวนประชากร ปี 2559 

 

 
เกณฑ์อายุ 

ปี 2559 
จาํนวนเพศ

ชาย 
(คน) 

จาํนวนเพศ
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ช่วงอายุ è-gå ปี 234 239 473 
อายุ gå-gû ปี 59 48 107 
อายุ gû-då ปี 141 162 303 
อายุ dé-åù ปี 784 820 16,04 
อายุ éè ปี ขึ;นไป 203 310 513 

รวมทั _งหมด 1,421 1,579 3,000 
      ที'มา : ขอ้มูลจากสํานักบรหิารการทะเบยีนอําเภอเมอืงลพบุร ี ณ เดอืนกรกฎาคม  dåå9 
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ข้อมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตาํบลท้ายตลาด ปี 2559 (แยกชาย –หญิง) 

ที' อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง 
(คน) 

จาํนวนรวม 
(คน) 

1. เกษตรกรรม - ทํานา 181 176 357 
2. เกษตรกรรม – ทําไร ่ - 1 1 
3. เกษตรกรรม – ทําสวน 5 9 14 
4. เกษตรกรรม – ประมง  3 1 4 
5. เกษตรกรรม – ปศุสตัว ์ 12 12 24 
6. รบัราชการ เจา้หน้าที1ของรฐั 42 33 75 



7. พนักงานรฐัวสิาหกจิ 4 - 4 
8. พนักงานบรษิทั 7 7 14 
9. รบัจา้งทั 1วไป 547 562 1,109 
10. คา้ขาย 40 72 112 
11. ธุรกจิส่วนตวั 7 13 20 
12. อาชพีอื1น (นอกเหนือจากที1

กล่าว)  
30 50 80 

13. กําลงัศกึษา 224 252 476 
14. ไม่มอีาชพี 49 100 149 
            รวมทั _งหมด 1,151 1,288 2,439 

ที'มา: ขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ปีงบประมาณ 2559 

J. สภาพทางสงัคม 
    J.a การศึกษา 
ที' สถานศกึษา สถานที'ตั _ง ระดบัชั _น ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
องค์การบรหิารส่วนตําบล
ทา้ยตลาด 

ม.3 
(อบต.ทา้ย
ตลาด) 

เตรยีมอนุบาล 
(d ขวบครึ1ง-   
m ขวบ) 

19 20 39 

        รวมทั _งสิ_น 19 20 39 
2. โรงเรยีนวดัหลวงทา้ย

ตลาด 
หมู่ 2 ประถมศกึษา 

- อนุบาล 1-2 
- ป.1-ป.6  

8 
32 

10 
45 

18 
77 

        รวมทั _งสิ_น 40 55 95 
3. โรงเรยีนวดัตะเคยีน หมู่ 5 ประถมศกึษา 

- อนุบาล 1-2 
- ป.1-ป.6  
 มธัยมศกึษา    
  (ตอนต้น) 
- ม.g-l 

 
5 
25 
 
 

23 

 
5 
23 
 
 

18 

 
10 
48 
 
 

41 
         รวมทั _งสิ_น 53 46 99 
4. โรงเรยีนวดัทา่ขา้ม หมู่ 6 ประถมศกึษา 

- อนุบาล 1-2 
- ป.1-ป.6 

 
7 
24 

 
5 
26 
 

 
12 
50 

          รวมทั _งสิ_น 31 31 62 
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ที'มา: ขอ้มูลจากสถานศกึษา ณ เดอืนตุลาคม 2559 
 
           - ที1อ่านหนังสอืพมิพป์ระจําหมู่บา้น          1 แห่ง 

- ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร     1 แห่ง 
- ศูนยก์ารเรยีนชุมชนตําบลทา้ยตลาด           g แห่ง 

    J.H สาธารณสุข 
          มีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบลท้ายตลาด (รพ.สต.) จาํนวน 1 แห่ง 



          (ตั ;งอยู่ที1 หมูท่ี1 d บา้นวดัหลวง) 
          ตาราง: ขอ้มูลผูป่้วยที1ใชบ้รกิารจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลทา้ยตลาด ประจําปีงบประมาณ 
2559 

ลาํดบัที' ชนิด/อาการของโรค จาํนวน (คน) 
1. ความดนัโลหติสงูที1ไม่มสีาเหตุนํา 1,413 
2. ฟันผุชนิดอื1นๆ 1,116 
3. วงิเวยีน มนึงง 210 
4. ตาอกัเสบ 79 
5. ปวดกลา้มเนื;อ 124 
6. ปวดศรีษะ 85 
7. ไมเกรน 80 
8. ตาแดงจากเชื;อไวรสั 23 
9. เหน็บชา 50 
10. ภูมแิพ ้ 16 
11. กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 22 
12. คลื1นไสอ้าเจยีน 24 
13. ไขมนัในเลอืดสูง 21 
14. ภาวะนํ;าตาลในเลอืดสูง 22 
15. ผวิหนังอกัเสบจากสมัผสัระคายเคอืง  25 
16. ตะครวิ 15 
17. ปวดบ่าหรอืปวดไหล ่ 38 
18. หลอดลมอกัเสบ 12 
19. แผลจากการกดทบั 8 
20. ถูกพษิของสตัวเ์ลื;อยคลาน 7 

              ที'มา: ขอ้มูลจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลทา้ยตลาดประจําปี 2556  ณ  เดอืนเมษายน 2558 
 

   -  อตัราการมแีละใชส้ว้มราดนํ;า  รอ้ยละ  100% 
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J.^ สถิติอาชญากรรมและยาเสพติด 

 
ลาํดบั

ที' 

 
ข้อกล่าวหา 

ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวน

คด ี
จาํนวน

ผู้ต้องหา 
จาํนวนคด ี จาํนวน

ผู้ต้องหา 
1 ยาเสพตดิ 11 11 4 5 
2 การพนัน 2 10 2 12 
3 คา้ประเวณ ี - - - - 



4 สถานบรกิาร - - - - 
5 ฉ้อโกง - - 1 - 
6 อาวุธปืน 1 1 1 1 
7 วิ1งราวทรพัย ์ - - - - 
8 ลกัทรพัย ์ 1 2 1 1 
9 พยายามฆ่า 1 1 - - 
10 พรากผูเ้ยาว ์ - - - - 
11 ทํารา้ยร่างกาย - - - - 
12 สลากกนิรวบ - - 1 1 
13 ทารุณกรรมสตัว ์ 1 1 - - 

ที1มา : ขอ้มูลจากสถานีตํารวจภูธรท่าหนิ  ณ  เดอืนตุลาคม  2559 
 

   J.J การสงัคมสงเคราะห์ 
ลาํดบัที' การสงัคมสงเคราะห์ จาํนวนผู้ที'

ได้รบั
สวสัดิการ 

งบประมาณสนับสนุน 

1 การจ่ายเบี;ยยงัชพีผูส้งูอายุ 482 งบประมาณเงนิอุดหนุนกรม
ส่งเสรมิฯ 

2 การจ่ายเบี;ยยงัชพีผูพ้กิาร 68 ” 
3 การจ่ายเบี;ยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 1 ” 
4 กองทุนสวสัดกิารชุมชนตําบลทา้ย

ตลาด 
  

5 สนับสนุนเครื1องอุปโภค บรโิภค 
สําหรบัผูด้อ้ยโอกาส /ผูม้รีายไดน้้อย 

150  

 ที1มา : ขอ้มูลจากงานพฒันาชุมชน   ณ  เดอืนตุลาคม  2559 
I. ระบบบริการพื_นฐาน 
    I.a การคมนาคมขนส่ง (ถนนและสะพาน) 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด  สามารถตดิต่อกบัตําบลอื1น ๆ และอําเภอต่าง ๆ 
โดยถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบา้นบําหร ุ– บา้นท่าขา้ม ตดัผ่านเป็นเสน้ทางหลกั 

ประเภท 
จาํนวน  

(สาย/แห่ง) 
ระยะทาง

รวม (ก.ม.) 
วตัถปุระสงค ์

ถนน 
ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง  
ถนนลูกรงั 
สะพาน 
สะพานไม ้(ม.7=3 แหง่ 
ม.4= 2 แหง่ ม.2= 1 แห่ง) 
 

 
17 
4 
25 
 
6 
 

 
 

54.4 
 

เพื1อการคมนาคม
ที1สะดวกและ

ปลอดภยั 
 

เพื1อการคมนาคม
ที1สะดวกและ

ปลอดภยั 
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-  ระบบเสยีงตามสาย                 g            ชุด        
 (กระจายเสยีง  ç  หมู่บา้น) 
-  หอกระจายข่าว                                           ç           หมู่บา้น  

I.H การไฟฟ้า 
- มคีรวัเรอืนที1ไดร้บับรกิารไฟฟ้า ตามบา้นเรอืน ที1พกัอาศยั รอ้ยละ  100% ของครวัเรอืนทั ;งหมด 

 - มไีฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนนในหมู่บา้น คดิเป็นรอ้ยละ 70% ของถนนทุกสาย 
I.^ การประปา 

ที' ประเภทแหล่งนํ_า จาํนวน (แห่ง) /
ที'ตั _ง 

1 ประปาหมู่บ้าน 
1) ประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง   จ่ายนํ;า หมู่ 6,7 
2) ประปาหมู่บา้น แบบกรมอนามยั  จ่ายนํ;า หมู่ 1,2,3,4,5 
3) ประปาหมูบา้น แบบบาดาลขนาดเลก็  จ่ายนํ;า หมู่ 2 

4 แห่ง 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 6 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 1   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 2   

2. ที'ดิน/หนองนํ_าสาธารณะ 
1) หนองศาลา  (เนื;อที1 21 ไร)่                                  
2) หนองเสอื    (เนื;อที1 9 ไร่ 3 งาน)                           
3) หนองหลงัวดัหลวง   (เนื;อที1 29 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา)  
4) หนองกระชอน   (เนื;อที1 171 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา) 
5) หนองพุทธา   (เนื;อที1 31 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา) 
6) หนองกระเดื1อง  (เนื;อที1 26 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา) 
7) หนองโพช  (เนื;อที1 13 ไร)่ 
8) หนองกุ้ง   (เนื;อที1 7 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา) 
9) หนองแขม   (เนื;อที1 16 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา) 
10) หนองจอก   (เนื;อที1 4 ไร ่1 งาน 97 ตารางวา) 
11) หนองโสน   (เนื;อที1 2 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา) 
12) หนองลาดเอยีด   

          12 แห่ง 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 1   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 2   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 2   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 3   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 4   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 4 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 4   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 6   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 6   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 7   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 7   
ตั ;งอยู่หมู่ที1 7  

3. แหล่งนํ_าที'สร้างขึ_น 
1) ฝาย 

      1 แห่ง 
ตั ;งอยู่หมู่ที1 3 

  ที'มา: ขอ้มูลจากกองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด  ณ  เดอืนตุลาคม 2559 
I.J โทรศพัท์ : เขตตําบลทา้ยตลาด ประชาชนมโีทรศพัท์ใชร้อ้ยละ gèè ของจํานวนผูใ้ช ้

-  ระบบเสยีงตามสาย                 g            ชุด        
 (กระจายเสยีง  ç  หมู่บา้น) 
-  หอกระจายข่าว                                           ç           หมู่บา้น  

I.I ไปรษณียห์รือการสื'อสารหรือการขนสง่ และวสัด ุครภุณัฑ ์
ลาํดบัที' รายการ จาํนวน 

1 ไปรษณียห์รอืการสื1อสาร ตําบลทา้ยตลาด ไม่มจีุดใหบ้รกิารส่ง
ไปรษณีย ์แต่ไปรษณียเ์ขา้ถงึทั ;งตําบล 

2 ไฟกระพรบิ då ตวั 
3 ป้ายจราจร ç แผ่นป้าย 
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c. ระบบเศรษฐกิจ 



c.a การเกษตร 
            พื;นที1ตําบลทา้ยตลาด ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยแบ่งประเภทหลกัๆ ไดด้งันี; 
             - นาขา้ว  จํานวนพื;นที1เพาะปลูก é,lgç ไร ่
      - ชะอม   จํานวนพื;นที1เพาะปลูก  glè ไร ่
             - พชืสวนอื1นๆ เช่น มะนาว ขา้วโพด กลว้ยนํ;าวา้ พรกิขี;หนู ฯลฯ  จํานวนพื;นที1เพาะปลูก ld ไร ่
c.H การประมง 
 - บ่อปลา    จํานวน   lå  บ่อ 
c.^ การปศสุตัว ์
 -  ไก่ เป็ด หมู   รวมจํานวน  md  ฟารม์ 
c.J การบริการ  - 
c.I การท่องเที'ยว  - 
c.c อุตสาหกรรม  - 
c.d การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

ที' ชื'อกลุ่ม หมู่ที' 
จดัตั _ง/             

จดทะเบียน 

จาํนวน
สมาชิก 

(คน) 

หมาย
เหตุ 

1. กลุ่มพลงัสามคัค ี(สถานจี่ายนํ;ามนัเพื1อ
การเกษตร) 

2 gd  พ.ย. mû 100  

2. ศูนยข์า้วชุมชนตําบลทา้ยตลาด 3 - -  
3. ภูมปัิญญาทอ้งถิ1นการทอเสื1อกก 3 - 35  

4. กลุ่มทอตะกรา้เชอืกป่านศรนารายณ ์ 6 - 15  

5. กลุ่มแม่บา้นเยบ็ผา้ทา้ยตลาด 4 dù ก.ย.mù 15  

ประเภทธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารบริหารสว่นตาํบล 
1)  ศูนยจ์ําหน่ายและบรกิารซ่อมแซมรถยนต์ - แห่ง 
2)  ศูนยจ์ําหน่ายและบรกิารซ่อมแซมรถจกัรยนต์ 6 แห่ง 
3)  รา้นคา้และบรกิาร    5 แห่ง 

c.K แรงงาน 
              ประชากรส่วนใหญใ่นเขตตําบลทา้ยตลาด ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมกีารทํานา ทําสวน 
เลี;ยงสตัว ์รบัจา้งและรบัราชการ 
           ข้อมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตาํบลท้ายตลาด ปี 2559 แยกชาย -หญิง 

ที' อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง 
(คน) 

จาํนวนรวม 
(คน) 

1. เกษตรกรรม - ทํานา 181 176 357 
2. เกษตรกรรม – ทําไร ่ - 1 1 
3. เกษตรกรรม – ทําสวน 5 9 14 
4. เกษตรกรรม – ประมง  3 1 4 
5. เกษตรกรรม – ปศุสตัว ์ 12 12 24 
6. รบัราชการ เจา้หน้าที1ของรฐั 42 33 75 
7. พนักงานรฐัวสิาหกจิ 4 - 4 
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8. พนักงานบรษิทั 7 7 14 
9. รบัจา้งทั 1วไป 547 562 1,109 
10. คา้ขาย 40 72 112 
11. ธุรกจิส่วนตวั 7 13 20 
12. อาชพีอื1น (นอกเหนือจากที1

กล่าว)  
30 50 80 

13. กําลงัศกึษา 224 252 476 
14. ไม่มอีาชพี 49 100 149 
            รวมทั _งหมด 1,151 1,288 2,439 

 
ที'มา: ขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ปีงบประมาณ 2559 

d. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ'น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ_า) 
d.a ข้อมูลพื_นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ที' ชื'อหมู่บ้าน 
ปี 2559 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จาํนวน 
ครวัเรือน 

1 บ้านไผ่แหลม 242 256 lฃmùû 177 
2 บ้านวดัหลวง 199 233 432 162 
3 บ้านท่าควาย 301 355 656 205 
4 บ้านใน 205 228 433 164 
5 บ้านโรงหนอง 101 101 202 73 
6 บ้านท่าขา้ม 209 239 448 172 
7 บ้านคลองกุ่ม 166 165 331 125 

รวม 1,423 1,577 3,000 1,078 

d.H ข้อมูลด้านการเกษตร 
ลาํดบัที' ประเภทของการทาํ

การเกษตร 
จาํนวนเนื_อที'ทาํการเกษตร 
(ไร)่ 

1 ชะอม 130 ไร ่
2 นาขา้ว é,lgç ไร่ 
3 พชืสวนอื1นๆ  ld ไร ่

d.^ ข้อมูลด้านแหล่งนํ_าทางการเกษตร 
ลาํดบัที' ประเภทของแหล่งนํ_าทาง

การเกษตร 
ที'ตั _ง หมายเหตุ 

1 ประปาหมู่บา้นแบบกรมอนามยั ม.g  
 หนองศาลา ม.g หนองนํ;าสาธารณะ 
2 ประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ ม.d  
 หนองเสอื ม.d  
 หนองหลงัวดัหลวง ม.d  
3 หนองกระชอน ม.l  
 ประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่ ม.l  



 ฝาย ม.l  
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ลาํดบัที' ประเภทของแหล่งนํ_าทาง
การเกษตร 

ที'ตั _ง หมายเหตุ 

4 หนองพุทธา ม.m  
 หนองกระเดื1อง ม.m หนองนํ;าสาธารณะ 
 หนองโพช ม.m  
5 หนองกุ้ง ม.é  
 หนองแขม ม.é  
6 หนองจอก ม.ç  
 หนองโสน ม.ç  

d.J ข้อมูลด้านแหล่งนํ_ากิน นํ_าใช้ (หรือนํ_าเพื'อการอุปโภค บริโภค) 
       นํ;าเพื1อการอุปโภค ไดแ้ก่ นํ;าประปาหมู่บา้น 
       นํ;าเพื1อการบรโิภค  ส่วนใหญ่ประชาชนตําบลทา้ยตลาด ใชภ้าชนะในการกกัเกบ็นํ;าฝนเพื1อการ
บรโิภค 
K. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม  
 K.a การนับถือศาสนา 
                  ศาสนาประจําชาต ิไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ประชาชนส่วนใหญใ่นตําบลทา้ยตลาด นับถอืศาสนา
พุทธ 
 K.H ประเพณีและงานประจาํปี 
                1) ประเพณีสงกรานต์และวนัผูสู้งอายุ  
                 d) ประเพณีแห่เทยีน (วนัเขา้พรรษา) ถวายวดั l วดั ไดแ้ก่ วดัตะเคยีน วดัท่าขา้ม                 
                     และวดัหลวงทา้ยตลาด 
 K.^ ภมิูปัญญาท้องถิ'น ภาษาถิ'น 
                  การทอเสื1อดว้ย กก ซึ1งเป็นพชืนํ;าที1ขึ;นในบรเิวณหนองนํ;า บงึสาธารณะ สามารถนํามาทํา
เป็นเสื1อกก สรา้งอาชพี สรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในตําบลทา้ยตลาด 
 การสานตะกรา้ดว้ยเชอืกป่านศรนารายณ์ เป็นอกีกลุ่มอาชพีในตําบลทา้ยตลาด ที1สรา้งอาชพี
และรายไดใ้หป้ระชาชนในตําบลทา้ยตลาด 
 ภาษาถิ1นที1ใชเ้ป็นภาษาไทย  
            K.J สินค้าพื_นเมืองและของที'ระลึก  - 
Q. ทรพัยากรธรรมชาติ 
 Q.a นํ_า 
           ที1ดนิ/หนองนํ;าสาธารณะ 

1) หนองศาลา  (เนื;อที1 21 ไร)่                                  
2) หนองเสอื    (เนื;อที1 9 ไร่ 3 งาน)                           
3) หนองหลงัวดัหลวง   (เนื;อที1 29 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา)  
4) หนองกระชอน   (เนื;อที1 171 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา) 
5) หนองพุทธา   (เนื;อที1 31 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา) 
6) หนองกระเดื1อง  (เนื;อที1 26 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา) 
7) หนองโพช  (เนื;อที1 13 ไร)่ 
8) หนองกุ้ง   (เนื;อที1 7 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา) 



9) หนองแขม   (เนื;อที1 16 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา) 
10) หนองจอก   (เนื;อที1 4 ไร ่1 งาน 97 ตารางวา) 
11) หนองโสน   (เนื;อที1 2 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา) 

          12) หนองลาดเอยีด   
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 Q.H ป่าไม้ 
       ไม่มพีื;นที1ป่าไม ้เนื1องจากพื;นที1ส่วนใหญ่เป็นที1ราบลุ่ม เป็นพื;นที1นาการเกษตร 
 Q.^ ภเูขา 
                 ไม่มพีื;นที1ภูเขาในเขตพื;นที1ตําบลทา้ยตลาด 
 Q.J คณุภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 
  ในเขตพื;นที1ตําบลทา้ยตลาด มทีรพัยากรธรรมชาตสิ่วนใหญ่เป็นหนองนํ;าสาธารณะ เมื1อมี
การบรหิารจดัการนํ;าอย่างด ีจะมนํี;าใชเ้พยีงพอในการทําการเกษตร 
az.อื'นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) - 
2.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตําบลทา้ยตลาด ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมกีารทํานา ทําสวน 
เลี;ยงสตัว ์รบัจา้งและรบัราชการ 

2.1.1 ข้อมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตาํบลท้ายตลาด ปี 2558 
 แยกชาย -หญิง 

ที' อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง 
(คน) 

จาํนวนรวม 
(คน) 

1. เกษตรกรรม - ทํานา 190 191 381 
2. เกษตรกรรม – ทําไร ่ - 1 1 
3. เกษตรกรรม – ทําสวน 5 5 10 
4. เกษตรกรรม – ประมง  - 1 1 
5. เกษตรกรรม – ปศุสตัว ์ 7 6 13 
6. รบัราชการ เจา้หน้าที1ของรฐั 41 41 82 
7. พนักงานรฐัวสิาหกจิ 3 - 3 
8. พนักงานบรษิทั 9 14 23 
9. รบัจา้งทั 1วไป 520 534 1,054 
10. คา้ขาย 35 78 113 
11. ธุรกจิส่วนตวั 7 4 11 
12. อาชพีอื1น  5 9 14 
13. กําลงัศกึษา 231 260 491 
14. ไม่มอีาชพี 73 109 182 
            รวมทั _งหมด 1,126 1,253 2,379 

 

ที'มา: ขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ปีงบประมาณ 2558 

 
 
 
 



ส่วนที'  3 

 

ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ'น 

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

     "." แผนยุทธศาสตรช์าต ิ34 ปี  
     ".3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีH "3 
     ".I แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดัลพบุร ี
     ".N ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิHนในเขตจงัหวดั 
2. ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ'น 
     3." วสิยัทศัน์ในการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
         “ชมุชนเขม้แขง็และน่าอยู่อย่างยั Hงยนื” 
     2.2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 

ยุทธศาสตรที์' I การพฒันาโครงสรา้งพื\นฐาน 
ยุทธศาสตรที์' J การส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 
ยุทธศาสตรที์' K การจดัระเบยีบชุมชน/สงัคมและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ยุทธศาสตรที์' 4 การบรหิารจดัการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตสิิHงแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตรที์' 5 การอนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิHน 

    3.I เป้าประสงค ์
          1) การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื\นฐานของตําบลทา้ยตลาด ไดร้บัการพฒันาทุกดา้นโดยเฉพาะดา้น      
              การคมนาคมและการขนสง่ 
 3) ประชาชนตําบลทา้ยตลาด ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นคุณภาพชวีติใหด้ขีึ\น ทั \งเรืHองสุขภาพและ
รายได ้
 I) สงัคมและชุมชนมั Hนคงเขม้แขง็ มคีวามรกัสามคัค ีปรองดอง ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 4) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิHงแวดลอ้มสมดุล บา้นเมอืงสะอาดสวยงาม 
 d) ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีภูมปัิญญาทอ้งถิHน ไดร้บัการอนุรกัษ ์
    3.N ตวัชี\วดั 
          1) รอ้ยละของถนน คูคลอง  ทีHไดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก ฯลฯ 
          2) รอ้ยละของผูท้ีHเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมต่างๆ ว่ามคีวามพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
 3) รอ้ยละการเกดิคดคีวาม สถติอิาชญากรรมต่างๆ ลดลง 
 N) รอ้ยละการประเมนิความพงึพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
 d) จํานวนโครงการดา้นการอนุรกัษ์ประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิHนทีHไดจ้ดัทํา 
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  3.d ค่าเป้าหมาย  
  1) เพืHอใหม้โีครงสรา้งพื\นฐานและสิHงอํานวยความสะดวกทีHพรอ้ม 
 2) เพืHอเพิHมอาชพีและรายไดแ้ก่ประชาชนตําบลทา้ยตลาด 
 I) เพืHอส่งเสรมิความมั Hนคงและความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ 
 N) เพืHออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิHงแวดลอ้ม 
 d) เพืHอส่งเสรมิศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิHน 
    3.k กลยุทธ ์  
      การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนําเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน 
เพืHอให้เกิดการขบัเคลืHอนได้มปีระสทิธิภาพและรวดเร็วขึ\น ตรงตามความเดือดรอ้นของประชาชนอย่าง
ครบถ้วน เพืHอใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีHไดว้างไว ้รวมถงึการประสานการบูรณาการกบัหน่วยงานอืHนๆ ใน
การพฒันาตําบลอย่างต่อเนืHอง ทั \งดา้นงบประมาณและอืHนๆ  
    3.l จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
     เป็นความเชืHอมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์   กลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัด และ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา   ของ อปท. 
    3.m ความเชืHอมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

การพฒันาทอ้งถิHนจะมคีวามเชืHอมโยงกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาตั \งแต่ระดบัชาตลิงมาถึง
ระดบัทอ้งถิHนไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิการพฒันาตามนโยบายของรฐับาล แผนการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั /อําเภอ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิHนในเขตจงัหวดั นโยบายการพฒันาของผู้บรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล ซึHงจะเป็นแนว
ทางการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั   
ยุทธศาสตรที์'สาํคญัของชาติ 

การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาท้องถิ'น 

 3.1 กรอบแนวคิดในการจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ'น 

     หลกัและแนวคิดในการวางแผนพฒันาท้องถิ'น 

การวางแผนเป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทีH
ปรารถนา เปรยีบเสมอืนเป็นสะพานเชืHอมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิHงทีHยงัไม่
เกิดขึ\น            การวางแผน จึงมคีวามเกีHยวข้องกบัการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและการตดัสนิใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติทีHดีทีHสุด โดยผ่านกระบวนการคดิก่อนทํา ฉะนั \น จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ 
ความพยายามทีHเป็นระบบ       เพืHอตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏิบตัทิีHดทีีHสุดสําหรบัอนาคต เพืHอใหบ้รรลุผล
ทีHปรารถนาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล   

  จึงจําเป็นทีHต้องมีการวางแผนเพืHอใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันาโดยการกําหนด
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา โดยจะแสดงถงึทศิทางการพฒันา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมาย
เพืHอการพฒันาในอนาคตทีHต้องสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ินโยบายของรฐับาล แผนพฒันาจงัหวดั แผนอําเภอ และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิHน 
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แผนผงัแสดงกรอบแนวคิดในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ'น 

 

แผนยุทธศาสตรช์าติ JU ปี 

  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที' IJ 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  

 องค์การบริหารส่วนตาํบลท้าย

ตลาด 

                                                                                                                    
แผนพฒันาจงัหวดั

ลพบุร ี

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ 

อปท. ในเขตจงัหวดั 

 

แนวคิดในการกาํหนดกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

        การพฒันาตามแผนยุทธศาสตรช์าต ิ การพฒันาตามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั /อําเภอ ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั 
     1. แผนยุทธศาสตรช์าติ JU ปี  

                  เป็นการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการ
พฒันาของทุกภาคส่วนใหข้บัเคลืHอนไปในทศิทางเดยีวกนั การถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏบิตัิ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนืHองและมกีารบูรณาการและสรา้งความเขา้ใจถงึอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกนั เพืHอใหเ้กดิการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสงัคม ทั \งประชาชน เอกชน ประชาสงัคม ในการ
ขบัเคลืHอนการพฒันาและสรา้ง 
 
และรกัษาไวซ้ึHงผลประโยชน์แหง่ชาตแิละบรรลุวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมั Hนคง มั Hงคั Hง ยั Hงยนื”เพืHอให้
ประเทศมขีดีความสามารถในการแข่งขนั มรีายไดส้งูในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ คนไทยมคีวามสุข อยู่ด ี
กนิด ีสงัคมมคีวามมั Hนคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึHงยุทธศาสตรช์าต ิทีHจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการ
พฒันาในระยะ 34 ปี ประกอบดว้ย k ยุทธศาสตร ์ดงันี\ 

1) ยุทธศาสตรท์ีH " ดา้นความมั Hนคง 
2) ยุทธศาสตรท์ีH 3 ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
3) ยุทธศาสตรท์ีH I ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 



4) ยุทธศาสตรท์ีH N ดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 
5) ยุทธศาสตรท์ีH d ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีHเป็นมติรกบัสิHงแวดลอ้ม 
6) ยุทธศาสตรท์ีH k ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
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2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที' ๑J 

ยุทธศาสตรท์ีH " การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตรท์ีH 3 การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลืHอมลํ\าในสงัคม 
ยุทธศาสตรท์ีH I การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัไดอ้ย่างยั Hงยนื 
ยุทธศาสตรท์ีH N การเตบิโตทีHเป็นมติรกบัสิHงแวดลอ้มเพืHอการพฒันาอย่างยั Hงยนื 
ยุทธศาสตรท์ีH d การเสรมิสรา้งความมั Hนคงแหง่ชาตเิพืHอการพฒันาประเทศสู่ความมั Hงคั Hงและ

ยั Hงยนื 
ยุทธศาสตรท์ีH k การบรหิารจดัการภาครฐั การป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาล 
                   ในสงัคมไทย 
ยุทธศาสตรท์ีH l การพฒันาโครงสรา้งพื\นฐานและระบบโลจสิตกิส ์
ยุทธศาสตรท์ีH m การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
ยุทธศาสตรท์ีH s การพฒันาภาค เมอืงและพื\นทีHเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท์ีH "4 ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพืHอการพฒันา 

K. แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

           แผนพฒันาภาค 
  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีHสุด ทีHมท 4m"4.3/ว NmI4 ลงวนัทีH 33 
พฤศจกิายน 3ddk กําหนดใหภ้าคกลางและภาคตะวนัออก โดยจงัหวดัลพบุรอียู่กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนบน 3 ประกอบดว้ย ชยันาท ลพบุร ีสงิหบุ์รแีละอ่างทอง ควรเน้นการรกัษาความมั Hนคงทางอาหาร
โดยการดูแลรกัษาฐานทรพัยากรเกษตรทีHสําคญั การสรา้งมูลค่าเพิHมผลติภณัฑห์ลกัในพื\นทีH สง่เสรมิการ
ใชป้ระโยชน์วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรและอุตสาหกรรม พฒันาการผลติอาหารสง่ออกประเภทธญัพชื 
พชืไร่ และปศุสตัว ์พฒันาแหลง่ท่องเทีHยวเชงิอนุรกัษ์ และผลติภณัฑจ์ากภูมปัิญญาทอ้งถิHนและพฒันา
เสน้ทางขนส่งตลอดลํานํ\า การแก้ไขปัญหานํ\าท่วม 
 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
  วสิยัทศัน์ “ฐานการผลติอาหารปลอดภยั ท่องเทีHยวเพืHอการเรยีนรู ้ทรพัยากรนํ\าสมดุล     
และยั Hงยนื” 
 พนัธกจิ 

".พฒันาศกัยภาพการผลติ การแปรรูปและขดีความสามารถในการแข่งขนัเพืHอเพิHมมูลค่า
ทาง 
   เศรษฐกจิ 
3. สรา้งความสมัพนัธ์และเชืHอมโยงการท่องเทีHยวอย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. พฒันาระบบ Logistics ใหม้ปีระสทิธภิาพในการขนสง่และกระจายสนิคา้ 
4. สรา้งความสมดุลทรพัยากรธรรมชาตสิิHงแวดลอ้มและพลงังาน 
ยุทธศาสตร ์



ยุทธศาสตรท์ีH "  ยกระดบักระบวนการผลติ การตลาดและระบบ Logistics อาหาร
ปลอดภยั 
ยุทธศาสตรท์ีH 3  สรา้งมลูค่าเพิHมทางการท่องเทีHยวจากฐานความรูท้างประวตัศิาสตร ์  

ศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิHน 
ยุทธศาสตรท์ีH I บรหิารจดัการนํ\าแบบบูรณาการ 
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แผนพฒันาจงัหวดั 

วสิยัทศัน์ “แหล่งผลติอาหารปลอดภยัตามมาตรฐานสากล พลงังานทดแทน ท่องเทีHยว      
อารยธรรมและเมอืงแห่งความสุข” 

พนัธกจิ 
1. พฒันาศกัยภาพการผลติ การแปรรูปอาหารปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐาน 
2. พฒันาคุณภาพการท่องเทีHยวเพืHอเพิHมมูลค่าทางเศรษฐกจิ 
3. พฒันาการศกึษา และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน ครอบครวั ชุมชนและสงัคมใหม้ี

ความสุข 
4. เสรมิสรา้งความมั Hนคงและสรา้งมูลค่าเพิHมดา้นพลงังานทดแทนของจงัหวดัลพบุร ี
5. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิHงแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วม 
6. เสรมิสรา้งความมั Hนคงและชมุชนเขม้แขง็ รูแ้ละเขา้ใจการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย ตามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรอ์งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
  ยุทธศาสตรท์ีH " พฒันาเมอืง พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติ 
  ยุทธศาสตรท์ีH 3 พฒันาเศรษฐกจิและอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิHน 
  ยุทธศาสตรท์ีH I ส่งเสรมิการเมอืง การบรหิารจดัการองคก์รทีHด ี
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิHนในเขตจงัหวดั 
  ยุทธศาสตรท์ีH " พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์
  ยุทธศาสตรท์ีH 3 บรหิารจดัการดา้นการท่องเทีHยว 
  ยุทธศาสตรท์ีH I เพิHมขดีความสามารถทางการศกึษาและพฒันาคุณภาพชวีติ 
  ยุทธศาสตรท์ีH N บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิHงแวดลอ้มทีHยั Hงยนื 
  ยุทธศาสตรท์ีH d การบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิHนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
K. การวิเคราะห์เพื'อพฒันาท้องถิ'น 

           K.I การวิเคราะห์กรอบการจดัทาํยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ'น 

 (ใชก้ารวเิคราะห ์ SWOT Analysis/Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปลีHยนแปลงทีHมผีลการต่อพฒันา อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย การวเิคราะหศ์กัยภาพ
ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิHงแวดลอ้ม) 

     จากการวเิคราะหส์ภาพปัญหาและศกัยภาพของพื\นทีH โดยอาศยัเทคนิค SWOT Analysis มี
ดงันี\ 
วิเคราะห์ SWOT องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 



จุดแขง็  (Strength=S) 

  ". ตําบลทา้ยตลาดมลีกัษณะเป็นทีHราบลุ่ม มแีหล่งนํ\าอุดมสมบูรณ์ ระบบชลประทานเข้า
ไป 
                       ทั Hวถงึทุกพื\นทีHเหมาะแก่การทําเกษตร 
  3.  มทีําเลทีHตั \งเหมาะสม  ซึHงเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากพื\นทีH
ใกลเ้คยีง 
                       เชืHอมโยงเขา้สู่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
  I.  เป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสนิคา้เกษตรและกระจายผลผลติสู่เมอืงต่างๆ 
  N.  การคมนาคมสะดวก  มเีสน้ทางคมนาคมเชืHอมโยงกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง 
  5.  มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์นํ\าทีHอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การพัฒนา
อาชพี 
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 จุดอ่อน (Weakness=W) 

  1.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทางดา้นการเกษตร ซึHงราคาผลผลติผกผนัตลอด      
        การจะเปลีHยนแปลงไปประกอบอาชพีอืHนทีHมรีายไดท้ีHแน่นอนกระทําไดย้าก 
  3.  การพฒันาและการแก้ไขปัญหาของประชาชน บางแผนงาน/โครงการทีHเกินศกัยภาพ
ของ  

     อบต. ต้องขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานทีHเกีHยวข้อง การอนุญาต/อนุมตัิมคีวาม
ล่าชา้ 

  I.  ระบบขอ้มูลของทอ้งถิHนไมส่ามารถเชืHอมโยงในระหว่างทอ้งถิHนดว้ยกนัภายในเขต 
     จงัหวดัได ้  

  4.  งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการพฒันา 
 โอกาส (Opportunity=O) 

  1.  คณะกรรมการกระจายอํานาจไดก้ระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจหน้าทีHให ้องคก์ร 
        ปกครองส่วนทอ้งถิHนบรหิารจดัการ เพืHอพฒันาทอ้งถิHนของตนเองโดยอสิระ และมุ่ง 

     ประโยชน์ทีHประชาชนในท้องถิHนจะไดร้บัเป็นส่วนรวม  โดยให้มกีารประสานแผนใน
เชงิ 

     บูรณาการและผสมผสานร่วมกนั  
  3.  นโยบายของรฐับาล สนับสนุนทอ้งถิHนมากขึ\นในหลายๆ ดา้น  เช่น การสนับสนุน 
                          งบประมาณในรูปของเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิและเงนิอุดหนุนทั Hวไปใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วน 
                          ทอ้งถิHนทําหน้าทีHไดโ้ดยทอ้งถิHนเองหรอืทํางานร่วมกบัส่วนราชการต่างๆ  
  I.  เทคโนโลยีทีHทันสมัยทําให้การทํางานคล่องตัวและมีประสทิธิภาพสามารถสืบค้น
ขอ้มูล   
                          จากแหล่งภายนอกไดท้นัต่อเหตุการณ ์  
 อุปสรรค/ข้อจาํกดั (Threat=T) 
  1. ภารกจิการถ่ายโอนงานของรฐับาลใหท้อ้งถิHนรบัผดิชอบยงัไม่ชดัเจน  



  2. ระเบยีบกฎหมายและหนังสอืสั HงการทีHเกีHยวขอ้งกบัทอ้งถิHนมกีารแก้ไขเปลีHยนแปลง 
    เพิHมเตมิหลายฉบบัทําใหเ้กดิปัญหาในการตคีวาม 

  I. ผลกระทบของการเมอืงทั \งในระดบัทอ้งถิHน และระดบัชาต ิ
  4. การมสี่วนร่วมของประชาชนในพื\นทีH 

 5. งบประมาณในการพฒันามจีํากดั 
        ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี'ยนแปลงที'มีผลต่อการพฒันา 

การจดัทําแผนพฒันาของท้องถิHน เป็นการจดัทําแผนพัฒนาทีHสอดคล้อง เชืHอมโยงกับ
ยุทธศาสตรท์ีHสําคญัของชาต ิการพฒันาตามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพื\นทีH ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั/อําเภอ ซึHงจะมกีารเปลีHยนแปลงอย่างต่อเนืHอง
ตามปัจจัยต่างๆ ตามสภาวการณ์ของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพืHอให้ทันต่อการ
เปลีHยนแปลง จากสถานการณ์ดังกล่าวองค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด จึงได้จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิHนสีHปี เพืHอให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ทีHสําคญัของชาติตามลําดับและนํามาปรบัตามสภาพ
พื\นทีHของตําบลท้ายตลาด เพืHอให้เกิดการพัฒนาทีHยั Hงยืน ทันต่อกระแสการเปลีHยนแปลงของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ และจากการจัดเวทีประชาคมเพืHอส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพฒันาทอ้งถิHน ในพื\นทีHตําบลทา้ยตลาด องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ไดข้้อมูลจากการรบัฟัง
ปัญหาขอ้เสนอแนะของประชาชนทั \ง 7 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่มคีวามต้องการให้องค์การบรหิารส่วนตําบล
ทา้ยตลาด แก้ไขปัญหาทางดา้นโครงสรา้งพื\นฐาน การซ่อมสรา้งถนน ทุกสาย 
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ในเขตตําบลใหส้ามารถเดนิทางไดส้ะดวก รวมถึงถนนทีHใชส้ําหรบัรถเพืHอการเกษตร เชืHอมต่อถนนสาย
หลักในตําบลไปยังทุ่งนา หนองนํ\ า การขุดลอกคลอง หนองนํ\ าสาธารณะ เพืHอให้มีนํ\ าเพียงพอต่อ
การเกษตรโดยเฉพาะการทํานา ซึHงถือเป็นอาชีพหลกัของประชาชนในตําบลท้ายตลาดเป็นการรกัษา
ความมั Hนคงทางด้านอาหารเป็นการรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรทีHสําคัญ ส่งเสริมให้มีการสร้าง
มูลค่าเพิHมจากผลติภณัฑห์ลกัในพื\นทีH 

 เนืHองจากตําบลท้ายตลาดมสีภาพพื\นทีHเป็นทีHราบลุ่ม มีแหล่งนํ\าอุดมสมบูรณ์ ระบบ
ชลประทานเข้าไปทั Hวถึงทุกพื\นทีHเหมาะแก่การทําการเกษตร มทีําเลทีHตั \งเหมาะสม ซึHงเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมผลผลติทางการเกษตรจากพื\นทีHใกล้เคยีงเชืHอมโยงเขา้สู่กรุงเทพฯและปรมิณฑล มเีส้นทางการ
คมนาคมทีHสะดวกเชืHอมโยงกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยเฉพาะเอื\อต่อการขนส่งผลผลติทางการเกษตรสู่ตลาด
การค้า แต่เนืHองจาก สภาพพื\นทีHทีHกว้างขวาง แต่มงีบประมาณในการพฒันาเพยีงเล็กน้อย มถีนนลูกรงั
ภายในแต่ละหมู่บา้นจํานวนหลายสาย การพฒันาส่วนใหญ่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด จึง
ทําได้เพียงโครงสร้างพื\นฐานทางคมนาคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพเล็กๆ น้อยๆ 
เท่านั \น ดงันั \น ทุกปีทีHผ่านมาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด จงึพฒันาไดเ้พยีงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนน การพฒันาคุณภาพชีวติ และส่งเสรมิอาชีพเล็กๆ น้อยๆ ประกอบกบัเป็นตําบลไม่มสีิHงดงึดูดความ
สนใจ ทําใหไ้ม่ค่อยไดร้บัการสนใจจากหน่วยงานภายนอกเท่าทีHควร  

การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
ครอบคลุมการวเิคราะหข์อ้มูลทีHสําคญั แยกเป็นแต่ละดา้น เพืHอชี\ใหเ้หน็ศกัยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ ไดด้งันี\ 



1) การวิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ 

อบต.ท้ายตลาด ได้มีการจดัเก็บและรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เพืHอประกอบการจัดทํา
แผนพฒันาทอ้งถิHน เช่น การจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่การประกอบอาชีพของประชาชนในตําบล 
รายไดป้ระชากร จากข้อมูล จปฐ.ของสาํนักงานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองลพบุรี  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลสงัคม 

ในรอบปีงบประมาณ ของแต่ละปี โดยสํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอเมอืงลพบุร ีจะดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นขั \นพื\นฐาน (จปฐ.) ซึHงเป็นการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตในครัวเรือน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านอาชีพ รายได้ในครัวเรือน อัตราการว่างงาน ผลผลิตทางการเกษตร 
สภาพแวดล้อมฯลฯ ซึHงเป็นความจําเป็นขั \นพื\นฐานว่าอยู่ในเกณฑ์ทีHกําหนดหรอืไม่ ซึHงองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลท้ายตลาด สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิHน 
(แผนพฒันาทอ้งถิHนสีHปี) ซึHงจะเป็นเครืHองมอืทีHช่วยในการชี\แนวทางการพฒันาว่าจะควรจะดําเนินโครงการ
ในด้านใด ทีHจะเป็นการพัฒนาพื\นทีH บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทนัท่วงท ี
จากผลการสํารวจปรากฏว่า ประชาชนตําบลทา้ยตลาด ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ทําไร่ 
เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาได้แก่ อาชีพรบัจ้างทั Hวไป และอยู่ในวยัศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ อตัราการว่างงาน รอ้ยละ k รายไดเ้ฉลีHย/ครวัเรอืน "sl,NIl รายไดเ้ฉลีHยบุคคล/ปี kd,I3l บาท 
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3) การวิเคราะห์ข้อมูลทรพัยากรธรรมชาติและสิ'งแวดล้อม 

สภาพพื\นทีHตําบลท้ายตลาด ส่วนใหญ่เป็นพื\นทีHราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ซึHงประชาชน
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําสวน เป็นหลกั และเนืHองด้วยสภาพพื\นทีHทีH
เป็นพื\นทีHนา ส่งผลให้ตําบลท้ายตลาด จึงมปีรมิาณป่าไม้ไม่มาก นอกจากนั \นจะเป็นพื\นทีHสวน จํานวน
คลองส่งนํ\า ห้วย หนอง บงึ จะมมีาก เนืHองจากพื\นทีHทีHเป็นทีHราบลุ่ม และพื\นทีHทํานาจําเป็นต้องอาศยันํ\า
จากลํานํ\ า ระบบชลประทานในเขตพื\นทีH มีปริมาณทีHพอเหมาะทําให้เกษตรกรมีนํ\ าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร ยกเวน้ช่วงหน้าแลง้ อาจมกีารขาดแคลนนํ\าในบางพื\นทีH 
สรปุประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืuนที' 

องค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ได้นําขอ้มูลจากแผนชุมชน ทีHทางหมู่บา้นไดจ้ดัทํา
ขึ\น โดยข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละหมู่ มาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิHน N ปี โดยได้
จดัทําโครงการจดัเวทปีระชาคมเพืHอส่งเสรมิการมสีว่นร่วมในการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิHน ประจําปี 2559 
เพืHอรบัฟังปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพืHอนํามาเป็นข้อมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิHนสีHปี (พ.ศ.2561-2564) สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ อบต.
แก้ปัญหาด้านโครงสรา้งพื\นฐาน การคมนาคม การก่อสรา้ง ซ่อมแซมถนนในพื\นทีH ทั \งเสน้ทางการสญัจร
และการขนส่งผลผลติทางการเกษตร การขุดลอกคลองทีHตื\นเขนิเพืHอใหม้นํี\าเพยีงพอต่อการเกษตรและกกั
เกบ็ไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้      การจดัทําระบบประปาหมู่บา้นใหม้นํี\าใชอ้ย่างเพยีงพอ 



3.2.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที'เกี'ยวข้อง          

    สภาพแวดลอ้มภายนอกทีHมผีลต่อการพฒันาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเปลีHยนแปลงชุดบรหิาร
รฐับาล นโยบายรฐับาล ทีHเปลีHยนแปลง รวมถงึหนังสอืสั Hงการต่างๆ จากหน่วยงานต้นสงักดั และระเบยีบ 
กฎหมาย หน่วยตรวจสอบ (สตง.) เช่น การตรวจสอบการใชง้บประมาณของ อปท. กบัการพจิารณาของ
ผูต้รวจสอบ   การตคีวามทางกฎหมาย ส่งผลให ้อปท.ไม่สามารถบรหิารจดัการไดทุ้กเรืHองตามอํานาจ
หน้าทีH 



--8080--  

  

ส่วนที' ส่วนที' ๕๕  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ในการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ8นนั 9น  จะต้องมกีารติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  โดยจะต้อง

ตดิตามและประเมนิยุทธศาสตร ์ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ8น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ8น (ฉบบัที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทํา

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น (ฉบับที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั 9นจะต้อง 

ดําเนินการประเมนิคุณภาพของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามแนวทางการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื8อ

สอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ8นสี8ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที8 มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวนัที8 ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื8อง  แนวทางและหลกักณฑ์การจดัทําและประสานแผนพฒันา

ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

จดัทําแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น (ฉบบัที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ8นนั 9น  จะต้องมกีารติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  โดยจะต้อง

ตดิตามและประเมนิยุทธศาสตร ์ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ8น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ8น (ฉบบัที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทํา

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น (ฉบับที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั 9นจะต้อง 

ดําเนินการประเมนิคุณภาพของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามแนวทางการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื8อ

สอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ8นสี8ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที8 มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวนัที8 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื8อง  แนวทางและหลกักณฑ์การจดัทําและประสานแผนพฒันา

ทอ้งถิ8นสี8ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ8น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

จดัทําแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น (ฉบบัที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๓. สรปุผลการพฒันาท้องถิ'นในภาพรวม 
๓.๑ การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 (๑) การวดัผลในเชิงปริมาณ 

ตามที8องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาดได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ9นมาเพื8อใช้เป็น

เครื8องมอืในการพฒันา อบต.ให้บรรลุเป้าหมายที8วางไว้ เกิดประสทิธิภาพประสทิธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั 9นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  

และระะเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทําแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ8น (ฉบบัที8 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ขอ้ ๑๓ โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิแผนพฒันาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา ซึ8ง

คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ8งไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ต่อผู้บรหิารท้องถิ8น  เพื8อให้ผู้บรหิารท้องถิ8นเสนอต่อสภาท้องถิ8น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ8น  พร้อมทั 9ง

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ8นทราบในที8เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแต่

การติดตามและประเมินผล 



วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อย

ปีละสองครั 9งภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
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  โดยเครื'องมือที'ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดงันีP 
แบบที8  ๑  การกํากบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 

แบบที8  ๒  แบบตดิตามผลการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 

แบบที8  ๓/๑  แบบประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์

แบบประเมนิคุณภาพของแผนพฒันา  

(แจ้งตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที 9 มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวนัที 9 ๒  กุมภาพนัธ์  

๒๕๕๘ เรื 9อง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ 9น ข้อ ๗ การ

วดัคุณภาพของแผนพฒันาท้องถิ 9น  ตามนัยหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที 9สุด ที 9 มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง

วนัที 9  ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๕ วนั  นับแต่วนัประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ 9น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวดัผลในเชิงคณุภาพ 

การวดัผลเชิงคุณภาพ  องค์การบรหิารส่วนตําบลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวดัผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มกีารประเมนิความพึงพอใจ  ซึ8งการประเมนิความพงึพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิง

คุณภาพในการดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม   

โดยเครื'องมือที'ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดงันีP 
แบบที8  ๓/๒  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดําเนนิงานของ อบต. 

แบบที8  ๓/๓  แบบประเมนิความพงึพอใจของประชาชนที8มต่ีอการใหบ้รกิาร 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ'นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ๑. เกดิการพฒันาพฒันาที8ลา่ชา้ เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั 9นตอน สลบัสบัซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื8อหน่ายกบักระบวนการจดัทําแผนที8มคีวามยุ่งยากมากขึ9น 

 ๓.  ปัญหาอาจไม่ไดร้บัการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะขอ้จาํกดัของระเบยีบกฎหมายที8ทําไดย้ากและ

บางเรื8องอาจทําไม่ได ้  

๔.๒ ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑)  การจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปีควรพจิารณาใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามาเป็นกรอบใน

การจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปีและใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั   

๒)  การจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปีปีควรพจิารณางบประมาณและคํานึงถงึสถานะการคลงัในการ

พจิารณาโครงการ/กจิกรรม ที8จะบรรจุในแผนพฒันาถิ8นสี8ปี  

๓)  ควรเร่งรดัใหม้กีารดําเนินโครงการ/กจิกรรม ที8ตั 9งในขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจ่ายใหส้ามารถ

ดําเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั 9น   

๔)  อบต.ควรพจิารณาตั 9งงบประมาณให้เพยีงพอและเหมาะสมกบักบัภารกิจแต่ละดา้นที8จะต้อง

ดําเนินการ ซึ8งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ8ม โอนลด โอนตั 9งจ่ายรายการใหม ่

 
 
 

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



ก  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เพ่ิมผลผลิต สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย ผ. 01

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน คสล.

1. กอสรางถนน คสล. หมู 2 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 340 เมตร 0 0 0 950,000 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    บริเวณหลังวัดหลวงถึงคันคลองตาวัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 340 ม. ในการคมนาคม
2. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล.หมู 3 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 ม. 600,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ตอจากบานนางอัญชลี (สายคลองตาวัด) ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 750 ม. ในการคมนาคม
3. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 ม. 0 0 544,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   จากสะพานวัดทาขามถึงนานายสําราญ เขียวทอง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 700 ม. ในการคมนาคม
4. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล.จากคันคลองชลประทาน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 280,000 0 0 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    ถึงบานนางวันนา หมู 1 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 150 ม. ในการคมนาคม
5. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 ม. 840,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    เสนบานคอแล ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 1,200 ม. ในการคมนาคม
6. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 ม. 0 0 607,800 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   จากบานนายบุญชู แตงหวาน ถึงบานนายเสวก ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 445 ม. ในการคมนาคม
7. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 320 เมตร 500,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
  สายบานพักชลประทาน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 320 ม. ในการคมนาคม
8. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 4 (สายใน) เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.04 ม. 0 745,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 830 ม. ในการคมนาคม
9. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 ม. 882,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 สายหนาบานผูใหญจําเนียน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 300 ม. ในการคมนาคม
10. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 ม. 676,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 ซอยลื่นลม ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 230 ม. ในการคมนาคม
11. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 2 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 ม. 0 264,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สายขางบานผูใหญจําเริญ ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 90 ม. ในการคมนาคม
12. กอสราง/ซอมสรางถนน คสล. หมู 5 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 ม. 0 0 1,300,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขางวัดตะเคียน-หนาบานนางสุนันท ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 650 ม. ในการคมนาคม
13. กอสรางถนน คสล. บําหร-ุโพธิ์ตรุ ม.4 ต.ทายตลาด เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.14 ม. 3,200,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชน 2 ตําบล ไดใช กองชาง
      เชื่อมตอ ต.โพธิ์ตรุ ตามแบบ อบต.กําหนด หนวยงานอ่ืน ยาว 1,210 ม. ประโยชนการคมนาคมรวมกัน
14. กอสรางถนน คสล.สายคันคลองกุม ม.7 ทายตลาด เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,300,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชน 2 ตําบล ไดใช กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงคโครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
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      เชื่อมตอ ต.โพธิ์ตรุ ตามแบบ อบต.กําหนด หนวยงานอื่น ยาว 500 ม. ประโยชนการคมนาคมรวมกัน
15. ซอมสรางถนน คสล.เสนหนาวัดหลวง-สะพานไม เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 0 0 250,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      ขามคลอง หมู 2 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 100 ม. ในการคมนาคม
16. กอสรางถนน คสล.จากถนนลาดยางถึงคลองยายจีด เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 0 682,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

(เสนบานนายสวอง) ม.1 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 275 ม. ในการคมนาคม
17. กอสรางถนน คสล.จากหนาบานนายประสิน-หนาบาน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 500,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      นายสมนึก (เสนคันคลอง) หมู 3 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 200 ม. ในการคมนาคม
18. กอสรางถนน คสล.จากบานนางสมหมายถึงทายทอ เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 600,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      หมู 7 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 250 ม. ในการคมนาคม
19. กอสรางถนน คสล.จากบานนายจรัญ-โรงเห็ดนายจําลองเพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 0 0 580,000 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      เส็งทรัพย หมู 7 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 300 ม. ในการคมนาคม
21. กอสรางถนน คสล. จากทายทอ-แยกลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 0 600,000 0 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      หนองละเอียด หมู 7 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 300 ม. ในการคมนาคม
22. กอสราง / ปรับปรุง / ซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล.ตามจุดและแบบ 700,000 0 0 0 จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในเขตพื้นท่ี ต.ทายตลาด หมู 1-7 ท่ี อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ไดรับการซอมแซม ในการคมนาคม
กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนนลาดยาง
1. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 0 0 1,966,000 ถนนกวาง 6 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    สายบานไผแหลม - บานง้ิวราย ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 1,500 ม. ในการคมนาคม
2. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 0 1,966,000 0 ถนนกวาง 6 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    สายบานบําหรุ - ทาขาม ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 3,000 ม. ในการคมนาคม
3. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง หมู 3 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.04 ม. 0 0 481,300 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ตั้งแตโคกลั้ง ถึงหนาบานนายสมบูรณ ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 530 ม. ในการคมนาคม
4. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง หมู 5 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 ม. 0 0 0 590,200 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    สายวัดตะเคียน (สายนอก) ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอื่น ยาว 550 ม. ในการคมนาคม
5. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 ม. 0 590,200 0 0 ถนนกวาง 6 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    สายบานทาควาย - ไผแหลม ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 700 ม. ในการคมนาคม
6. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 ม. 0 831,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   จากสะพานคอนกรีต ถึงหนาบานนางดาหวัน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 750 ม. ในการคมนาคม
7. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง หมู 2 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.04 ม. 0 0 150,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   สายหนาบาน อ.สุกัญญา ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 140 ม. ในการคมนาคม
8. กอสรางถนนลาดยางสายดอนเมา หนองละเอียด ม.7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร 1,200,000 0 0 0 ถนนกวาง 6 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ต.ทายตลาดเช่ือมตอตําบลบานขอย ตามแบบ อบต.กําหนด หนวยงานอื่น ยาว 400 ม. ในการคมนาคม
9. กอสราง / ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ซอมสรางถนนลาดยางผิวแอสฟสศติกคอนกรีต 50,000 0 0 0 จํานวน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ในเขตตําบล หมู 1-7 ตามจุดและแบบที่ อบต. กําหนด อบต. ในการคมนาคม

3 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนนลูกรัง
1. กอสรางถนนดินลูกรัง หมู 1 บริเวณทางเช่ือม เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 3 เมตร  ยาว 250 เมตร 70,000 0 0 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ถนนลาดยางบานไผแหลม - งิ้วราย ถึงถนนคัน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 250 ม. ในการคมนาคม
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   คลองชลประทาน
2. กอสรางถนนลูกรัง หมู 1 บริเวณทางขามคลอง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 8 เมตร  ยาว 40 เมตร 0 0 0 260,000 ถนนกวาง 8 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    ชลประทาน พรอมวางทอระบายน้ํา ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 40 ม. ในการคมนาคม
3. ซอมแซมถนนลูกรังคันคลองชลประทานหมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 0 194,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,500 ม. ในการคมนาคม
4. กอสรางถนนพรอมลงลูกรังสายคลองยายจีด หมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด 0 20,000 0 0 จํานวน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

อบต. ในการคมนาคม
5. ซอมแซมถนนลูกรังหนองกระชอนทางเช่ือม เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ปริมาตรลูกรัง 800 ลบ.ม. 0 0 0 215,500 ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ข้ึนอาง หมู 2 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 800 ลบ.ม. ในการคมนาคม
6. ซอมแซม / เสริมถนนดิน / ลงลูกรัง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก เสริมถนนดิน กวาง 3 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 ม. 0 0 91,660 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ถนนสายคันคลองตาวัง หมู 2 ยาว 28 เมตร คิดเปนปริมาตรดินถม 1,000 ม. อบต. ยาว 28 ม. ในการคมนาคม
7. กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง หนาบานนายพยอมถึงนา เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 0 440,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
นายวินัย  ผูดี ม.1 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 275 ม. ในการคมนาคม
8. ลงลูกรังต้ังแตสวนนายสละถึงบาน น.ส.ระเบียบ หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร 0 150,000 0 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,200 ม. ในการคมนาคม
9. กอสรางถนนลูกรังหมู 3 สายคันคลอง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0 0 220,000 0 ถนนกวาง 6 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   บริเวณบาน นางทองสุข  แสงกลํ่า  ถึงบาน หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม
   นายวิชัย  โมสืบแสน
10. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 0 220,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    เสนหัวหนอง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,500 ม. ในการคมนาคม
11.ซอมแซมถนนลูกรังคันคลองชลประทานหมู 3,4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก เสริมลูกรัง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ระยะทาง 1,730 ม. 215,500 0 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

(สายบานใน / สายบานบําหรุ / สายไปหนองโพช) คิดเปนปริมาตรลูกรัง 720 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. อบต. 1,730 ม. ในการคมนาคม
12. ซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ซอมแซมลูกรัง ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 450 ม. 0 0 0 80,800 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากคันคลองหนองโพชถึงนานางสมนึก สาสกุล หนา 0.15 เมตร คิดเปนปริมาตรลูกรัง 311 ลบ.ม. อบต. ยาว 450 ม. ในการคมนาคม
13. กอสราง/ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 5 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 800 ม. 0 95,000 0 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      จากหนาบานนางวิไล ถึง บานนายแสวง หนา 0.10 เมตร คิดเปนปริมาตรลูกรัง 358 ลบ.ม. อบต. 800 ม. ในการคมนาคม
14. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 5 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 800 ม. 0 0 76,400 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากบานนางสุนันท  ถึงหลังวัดหลวง หมู 2 ปริมาตรลูกรัง 358 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. อบต. ยาว 800 ม. ในการคมนาคม
15. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง 4 เมตร 0 152,800 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   จากหนาบานนายทองเจือ ถึงสุดเขต ต.ทายตลาด ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเปน อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม

(บานนางระเบียบ) ปริมาณลูกรัง 588 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.

16. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. 0 166,992 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากนานายบุญธรรม ถึง บานนางระเบียบ หนา 0.10 ม. คิดเปนปริมาณลูกรัง 294 ลบ.ม. อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม
17. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. 76,440 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   สายหนองออ (จากคลองทิ้งน้ําทายตลาด-โพธ์ิตรุ ปริมาณลูกรัง 294 ลบ.ม.ตามแบบ อบต. อบต. ยาว 500 ม. ในการคมนาคม
   ถึงนานายสน  เฟองจันทร)
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18. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก เสริมลูกรัง ถนนกวาง 3 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 1,040 ม. 0 0 151,400 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากสะพานคอนกรีต ถึง นานางสังเวียน คิดเปนปริมาตรลูกรัง 433 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. อบต. ยาว 1,040 ม. ในการคมนาคม
19. ซอมแซมถนนลูกรังคลองหนองสามขา  หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 60,000 0 0 0 ถนนที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      ถึงทายบอนายจํารัส มีจริง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. การซอมแซม ในการคมนาคม
20. ลงลูกรังคันคลอง  หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 ม. 0 120,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
     จากบานนายเสวกถึงถนนลาดยางสายหนองละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 800 ม. ในการคมนาคม
21. ลงลูกรังสายคันคลองตาวัง  หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 ม. 0 140,400 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากนานายอํานวย  หมีทอง ถึง นานายสนั่น เจิมนวม ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 900 ม. ในการคมนาคม
22. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ซอมแซมตามสภาพที่ชํารุด 100,000 0 0 0 จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
     ในเขตตําบลทายตลาด หมู 1-7 อบต. การซอมแซม ในการคมนาคม
23. กอสรางถนนลูกรัง หมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร 0 0 100,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    เสนบานนายทองคํา ถึงบานนายสําเร็จ ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 240 ม. ในการคมนาคม
24. ปรับปรุง/ซอมแซม/ลงลูกรังถนน หมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ปรับปรุง/ซอมแซม/ลงลูกรัง 100,000 0 0 0 จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
  - บานนายเสรี ถึงบานนางวรรณา ตามจุดและแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ไดรับการซอมแซม ในการคมนาคม
  - บานนางถวัลย นุมพินิจ ถึงบานนางเสมอ ทัศจันทร
  - บานนางสนุน ถึงบานนางพะยอม ทรัพยประกอบ และจุดอื่น
25. เสริมคันดินคันข้ึนหนองกระชอน  หมู 2 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก เสริมคันดิน ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 0 50,000 0 จํานวนจุดที่ได ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

อบต. รับการซอมแซม ในการคมนาคม
26. ซอมแซมถนนลูกรังสายคลองตาวัด หมู 3 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร 50,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,300 ม. ในการคมนาคม
27. กอสรางถนนพรอมลงลูกรัง หมู 3 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ระยะทาง 560 เมตร  ตามแบบ อบต.กําหนด 0 50,000 0 0 ถนนยาว 560 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      จากสะพานปูนถึงฝายคลองตาวัด อบต. ในการคมนาคม
28. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0 50,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
     จากนานางสําเรา บุญเพียร ถึงนานายดวง กันเขียน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม
29. กอสรางถนนคันดิน หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 0 200,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      เสนหนองโพชถึงนานายเชน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 500 ม. ในการคมนาคม
30. กอสรางถนนดิน หมู 5 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0 50,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
      จากบานนายวิโรจน ผิวฟก ถึงวัดตะเคียน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม

31. ซอมแซมถนนลูกรังสายหนองแขม หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ซอมแซมถนน ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 50,000 0 0 จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
อบต. รับการซอมแซม ในการคมนาคม

32. กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 0 50,000 0 จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากนานายดํา ถึงบานนางระเบียบ สืบสุข อบต. รับการซอมแซม ในการคมนาคม
33. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 ม. 0 0 215,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    หนาบานนายโรจน  ถึงบานนางอภิญญา ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม
34. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 ม. 387,000 0 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
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    จากนานายประสิน ถึงนางนางราตรี  โพธ์ิแจม ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,800 ม. ในการคมนาคม
35. ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 ม. 0 215,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    จากนา น.ส.สมจิตร ถึงนานายสมเกียรติ ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม
36.กอสรางถนนลูกรังรอบอางเก็บน้ําต้ังแตนา เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 0 500,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
     นายประทีป ชุมโต ถึงนานางกุหร่ี คงนอย ม.2 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 240 ม. ในการคมนาคม
37. ซอมแซมถนนลูกรังเสนคลองสําโหรกถึงรางโคกกระดี ม.2เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร 0 0 40,000 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 2,400 ม. ในการคมนาคม
38. ซอมแซมถนนลูกรังเสนขางวัดกอก ม.3 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 0 30,000 0 0 ถนนกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 100 ม. ในการคมนาคม
39. ซอมแซมถนนลูกรังจากเลาไกธนากร ถึงหนาบาน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0 0 0 50,000 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
       นายแสวง  นิลบุตร ม.5 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม
40. ซอมแซมถนนลูกรังหนาบานนายเปยก ถึงถนน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 0 50,000 0 0 ถนนกวาง 4 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
       เสนหัวหนองฝงตะวันตก ม.5 ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 1,500 ม. ในการคมนาคม

4 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาทอระบายนํ้า
1. กอสราง/ซอมแซม/ วางทอระบายน้ํา/ขยายทอระบายน้ํา เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา ตามแบบ และจุดที่ อบต.กําหนด 100,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ลดปญหาและปองกัน กองชาง
   ปรับระดับแนวทอระบายน้ํา หมู 1-7 และลดปญหาน้ําทวมขัง อบต. การกอสราง ปรับปรุง น้ําทวมขัง
2. กอสรางทางระบายน้ํา คสล. หมู 1 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ตามแบบที่ อบต.กําหนด 100,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ลดปญหาและปองกัน กองชาง
   ซอยบานผูใหญจําเนียน ชูมล และลดปญหาน้ําทวมขัง อบต. การกอสราง ปรับปรุง น้ําทวมขัง
3. กอสรางทางระบายน้ํา หมู 3 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.30 ม. 0 0 20,690 0 ทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
   จากบานนางสะอิ้ง ถึง บานนางหอม และลดปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 10 ทอน ตามแบบ อบต. อบต. จํานวน 10 ทอน น้ําทวมขัง
4. ซอมแซมทอระบายน้ําบริเวณหนาบานนางลําไย  โตจาด เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 8" จํานวน 4 เมตร 0 0 50,000 0 ทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
     ถึงบานนางรุงนภา แตงนอย หมู 1 และลดปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ขนาด 8 นิ้ว 4 เมตร น้ําทวมขัง
5. ทําทอระบายน้ํา บริเวณหนองกระชอน หมู 1 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา ตามแบบ และจุดที่ อบต.กําหนด 0 100,000 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ลดปญหาและปองกัน กองชาง

และลดปญหาน้ําทวมขัง อบต. การกอสราง ปรับปรุง น้ําทวมขัง
6. วางทอระบายน้ํา คสล. หมู 2 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 ม. 0 12,450 0 0 ทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
    ลงหนองกระชอน และลดปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 8 ทอน ตามแบบ อบต. อบต. จํานวน 8 ทอน น้ําทวมขัง

7. วางทอระบายน้ํา คสล. หมู 2 ตรงบานนายภิรมย  โพธ์ิวัน เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 ม. 0 0 200,000 0 วางทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
และลดปญหาน้ําทวมขัง ความยาว 100 เมตร ตามแบบ อบต. อบต. ความยาว 100 ม. น้ําทวมขัง

8. วางทอระบายน้ํา คสล. หมู 6 บานคอแล เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 1.00 ม. 0 37,420 0 0 ทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
และลดปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 10 ทอน พรอมดาดคอนกรีต อบต. จํานวน 10 ทอน น้ําทวมขัง

9. กอสรางดาดคอนกรีต หมู 5 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา ดาดคอนกรีตกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 0 0 300,000 0 ดาดคอนกรีต กวาง ลดปญหาและปองกัน กองชาง
    จากบานนางไพเราะ คงสบาย ถึงคลองชลประทาน และลดปญหาน้ําทวมขัง ลึก 0.50 ม. อบต. 4 ม. ยาว 300 ม. น้ําทวมขัง
10. ทําทอลอดถนน หมู 4 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. ความยาว 20 เมตร 800,000 0 0 0 ทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
     เสนบําหรุ-ทายตลาด และลดปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 20 ม. น้ําทวมขัง
11. กอสราง/ซอมแซมทอทิ้งน้ํา หมู 7 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา ตามแบบ อบต.กําหนด 50,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ลดปญหาและปองกัน กองชาง
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    อางสามขา พรอมประตู ปด-เปด และลดปญหาน้ําทวมขัง อบต. การกอสราง ปรับปรุง น้ําทวมขัง
12.วางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณบานนายบัวถึง เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 ม. ความยาว 50 เมตร 80,000 0 0 0 วางทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
     ถนนลาดยาง ม.2 และลดปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 50 เมตร น้ําทวมขัง
13. วางทอระบายน้ําบริเวณนานายสนั่น เจิมนวม เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 ม. ความยาว 400 เมตร 300,000 0 0 0 วางทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง
      ถึงนานายอํานวย  หมีทอง  หมู 7 และลดปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 400 เมตร น้ําทวมขัง
14. ฝงทอพรอมทําแทนต้ังเคร่ืองวิดน้ําทายคลองยายจีด ม.1 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 1 เมตร ความยาว 10 เมตร 0 0 150,000 0 วางทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง

และลดปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 10 เมตร น้ําทวมขัง
15. ซอมแซมทอขางนานายตุย ม.1 เพื่อใชเปนทางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร ความยาว 8 เมตร 0 0 10,000 0 วางทอระบายน้ํา ลดปญหาและปองกัน กองชาง

และลดปญหาน้ําทวมขัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 0.60 เมตร น้ําทวมขัง
5 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาสะพานไม

1. กอสรางสะพานไม หมู 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 60 เมตร 0 320,000 0 0 สะพานกวาง 2 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
(หนาบานนายจําลอง เขียวทอง ถึง นานายกิติศักด์ิ) ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 60 ม. ในการคมนาคม

2. กอสราง/ซอมแซมสะพานไม หมู 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 26 เมตร 0 0 200,000 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
    สายหัวหนอง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. การกอสราง ในการคมนาคม
3. กอสราง/ซอมแซม สะพานไม หมู 4 (หัวหนอง) เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 23 เมตร 50,000 0 0 0 สะพานกวาง 3 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
     บริเวณนานายวิชัย ผิวฟก ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 23 ม. ในการคมนาคม
4. กอสรางสะพานไม หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 13 เมตร 53,700 0 0 0 สะพานกวาง 2.5 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

( หนาบานนางสมหมาย ) ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 13 ม. ในการคมนาคม
5. กอสรางสะพานไมบริเวณนานายสมศักด์ิ หมู 6 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 0 200,000 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. การกอสราง ในการคมนาคม
6. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสะพานไม เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ตามจุดและแบบที่ อบต.กําหนด 50,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
   ในเขตตําบล หมู 1-7 อบต. การกอสราง ซอมแซม ในการคมนาคม

6 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาสะพาน คสล.
1. กอสรางสะพาน คสล. หมู 7 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก  - ขนาดกวาง 7 เมตร  ยาว 12 เมตร 0 1,000,000 0 0 สะพานกวาง 7 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

(ขามคลองสายหนองลาดเอียด - บานดอนเมา) พรอมทางเทาขางละ 1.20 เมตร ตามแบบ อบต. อบต./หนวยงานอ่ืน ยาว 12 ม. ในการคมนาคม
2. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสะพาน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ตามจุดและแบบที่ อบต.กําหนด 100,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในตําบล อบต. การกอสราง ซอมแซม ในการคมนาคม
3. กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 4 เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ตามจุดและแบบที่ อบต.กําหนด 0 0 150,000 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

อบต. การกอสราง ซอมแซม ในการคมนาคม
7 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาสะพานเหล็ก ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 1. กอสรางสะพานเหล็กหนาบานนายสายนอย นางบุญยืน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 12 เมตร 0 450,000 0 0 สะพานกวาง 2 ม. ในการคมนาคม
นายเสวก หมู 7 ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ยาว 12 ม.
2. กอสรางสะพานเหล็ก (บริหวณหนาบานนายละเอียด ม.6) เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 300,000 0 0 0 สะพานกวาง 2 ม. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
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ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ยาว 3 ม. ในการคมนาคม
1 กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา/ขยายเขตระบบ

ประปา และถังเก็บนํ้า
1. กอสรางถังประปา / โรงสูบน้ํา / เจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช กอสรางถังประปา/ระบบหมูบาน/โรงสูบน้ํา 400,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนมีน้ําสะอาดใช กองชาง
   ระบบประปา / ในเขตตําบล ในการอุปโภคบริโภค  - เจาะบอบาดาลวัดตะเคียน อบต./หนวยงานอ่ืน การกอสราง ซอมแซม ในครัวเรือน

- กอสรางระบบประปาหมูบาน หมู 4 หมู 7
ตามจุด และแบบที่ อบต.กําหนด

2. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑประปา/ถังประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑประปา ถังประปา 100,000 0 0 0 จํานวนวัสดุ อุปกรณ ประชาชนมีน้ําสะอาดใช กองชาง
   ถังเก็บน้ํา/ในเขตตําบล ในการอุปโภคบริโภค ถังเก็บน้ํา ตามที่ อบต.กําหนด อบต. ที่ไดรับการจัดหา ในครัวเรือน
3. ขยายเขตระบบประปา/วางทอเมนตประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช วางทอเมนต/ขยายเขตประปาใหม หมู 1-7 25,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนมีน้ําสะอาดใช กองชาง
ในเขตตําบล / ปรับปรุง / ซอมแซม ในการอุปโภคบริโภค - เปล่ียนทอเมนตประปา หมู 1 อบต. การกอสราง ซอมแซม ในครัวเรือน

จากบานนายจําลองถึงบานนายสวอง
ตามจุดและแบบที่ อบต.กําหนด

4. วางทอเมนตประปา หมู 4 สายบําหรุ Ø 2" ยาว 700 เมตรเพื่อใหประชาชนมีน้ําใช วางทอเมนตประปา หมู 4 120,000 0 0 0 วางทอเมนตประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดใช กองชาง
ในการอุปโภคบริโภค สายบําหรุ Ø 2" ยาว 700 เมตร อบต. ขนาดความยาว 7 ม. ในครัวเรือน

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

2 ขยายเขต/ติดต้ัง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
1. อุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ในตําบล เพื่อใหประชาชนมีความ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.ทาวุงเพื่อขยายเขต 500,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง
หมูที่ 1-7 จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาวุง สะดวกและปลอดภัย ไฟฟา หมู 1-7 อบต./หนวยงานอื่น การขยายเขต และปลอดภัย

 - สายไผแหลม-งิ้วราย
 - จากบานนายสังเวียน ถึงบานนางวิลัยพร
 - กลุมบานนายยวน มากเสมอ
 - สายถนนลาดยางทาควาย / สายหนาวัดกรอก
 - บานนายนิพล  พัฒนจันทร ถึงบานนางสุนัน จีนเฮง
 - หนาโรงเรียนวัดตะเคียน ถึงบานนางสมควร
 - สายคอแล
 - ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า หมู 1
- ขยายเขตไฟฟาหนาบานนายสมชาย ทัพกฤษณ ถึง
  หนาบานนายสุชิน พัดนอย ม.5
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- เสนบานทาควายถึงวัดกอก ม.3
- ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ม.6
- บานนายไมถึงบานนายสมพิศ  จีนเฮง ม.4

2. จัดหาวัสดุ / อุปกรณไฟฟาเพื่อติดต้ังซอมแซม เพื่อใหประชาชนมีความ เพื่อติดต้ังและซอมแซมไฟฟาสาธารณะในตําบล 50,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง
ไฟฟาสาธารณะภายในตําบล สะดวกและปลอดภัย ตามจุดที่ อบต.กําหนดและจุดที่ชํารุด อบต. การติดต้ังและซอมแซม และปลอดภัย

- ไฟทางสาธารณะ หมู 1-7
- ไฟทางสาธารณะบริเวณหลังวัดตะเคียนถึงบานนาย
สัมพันธ ระวีวงษ 4 จุด
- ติดต้ังไฟฟาสาธารณะวัดทาขามถึงบานไผแหลม
- จัดซื้อแผงสูบน้ําโซลาเซลติดต้ังหนองกระชอน

3 กอสราง/ปรับปรุง ฝายนํ้าลน ฝายกักเก็บนํ้า
ทํานบก้ันนํ้า  คันก้ันนํ้า บานประตูเปด-ปดนํ้า ตามโครงการและจุดที่ อบต.กําหนด จํานวนจุดที่ไดรับ
1. กอสราง/ปรับปรุงฝายน้ําในเขตตําบล เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร  - บริเวณนายายเบียบ 50,000 0 0 0 การกอสราง ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

อบต. ปรับปรุง อยางเพียงพอและทั่วถึง
2. กอสราง/ซอมแซมบานประตู เปด-ปดน้ํา ในเขตตําบล เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กอสราง/ซอมแซม บานประตู เปด-ปดน้ํา 600,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

 - หนองกระชอน อบต. การกอสราง อยางเพียงพอและทั่วถึง
 - บานนางน้ําหวาน บุญอยู ซอมแซม
 - บานนายละเอียด  เทียบเทียม
 - นานายสมศักด์ิ  จันทรขํา
 - นา น.ส.ระเบียบ  สืบสุข
 - บานนายจํานง  จันทรขํา
- ทายไผแหลม
- นานางอํานวย  หมีทอง
- กอสรางฝาย คสล.สุดเขตตําบลทายตลาด
- กอสรางประตูน้ําบริเวณหนาบานนายจํานงค ม.7
- กอสรางที่วิดน้ําบริเวณหนาบานกํานันเวียน ม.3
 - ตามจุดที่ อบต.กําหนด

กอสรางบานประตู เปด-ปดน้ํา / ต้ังคันก้ันน้ํา / ที่วิดน้ํา 50,000 0 0 0 จํานวนจุดที่ไดรับ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
3. กอสรางที่วิดน้ํา/ต้ังคันกั้นน้ํา ในเขตตําบล เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ตามโครงการของ อบต. อบต. การกอสราง อยางเพียงพอและทั่วถึง

 - หนาบานนางสังเวียน ซอมแซม
 - คลองยายจีด
 - ตามจุดที่ อบต.กําหนด

4. ขุดอางเก็บน้ําขนาดเล็กต้ังแตนานายประทีป ชุมโต เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดอางเก็บน้ํา ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 30,000 0 0 จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
ถึงนานางกุหร่ี  คงนอย (คลองทิ้งน้ํา) หมู 2 อบต. ที่ดําเนินการ อยางเพียงพอและทั่วถึง

4 ขุดลอกคู/คลอง/หนอง/บึง
1. ขุดลอกคลองสงน้ํา  หมู 1 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 908 ม. 0 0 29,500 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
   จากบานกํานันช้ัน ถึงบานนายสันทัด  รอดมี ตามแบบ อบต.กําหนด อบต.  908 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
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2. ขุดลอกคลองสําโหรกถึงหนองกระชอน หมู 2 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลอง ระยะทาง 800 เมตร 200,000 0 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 800 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง

3. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 3 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 164 ม. 0 233,200 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากบานนางหอม ถึง บานนายแสวง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 164 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
4. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 3 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กวาง 4 เมตร ยาว 850 เมตร 0 0 0 200,000 คลองกวาง 4 ม. ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากนานางกัญญา อิ่มนิรันดร ถึงคลองตาวัด ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ยาว 850 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
5. ขุดลอกคลองทิ้งน้ํา หมู 3 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 1,300 ม. 0 100,000 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากบานนายเสริม  ถึงบานนายผวน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 1,300 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
6. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 1,000 ม. 0 0 44,000 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
   จากบานนางหอม ถึงวัดตะเคียน ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 1,000 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
7. ขุดลอกคลองทิ้งน้ํา หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 730 ม. 0 0 28,460 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
   จากที่นานายบํารุง ถึง นานายสวย ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 730 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
8. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 440 ม. 14,300 0 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากนานายสมเกียรติ ถึง นานายจรูญ ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 440 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
9. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 480 ม. 0 0 21,000 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    ต้ังแตบานนายเสริม ถึงบานนางระเบียบ ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 480 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
10. ขุดลอกคูทิ้งน้ําทุงหลังวัดตะเคียน หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคูทิ้งน้ํา ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0 84,000 0 0 คูน้ํากวาง 3 ม. ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากบานนางพิน พัดนอยถึงบานนายสวย จันทรนุม  ลึก 1 เมตร อบต. ยาว 1,000 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง

11. ขุดลอกคูน้ํา หมู 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 700 ม. 0 24,950 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
       จากบานพักชลประทานถึงนานายชาตรี หงษทอง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 700 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
12. ขุดลอกคูน้ํา หมู 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคูน้ํา ระยะทาง 450 ม. 0 9,350 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
     จากนานายสมชาย  จันอุไร ถึง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 450 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
     คลองทิ้งน้ําทายตลาด-โพธ์ิตรุ
13. ขุดลอกคูน้ํา หมู 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ําระยะทาง 1,000 ม. 0 0 32,500 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
     จากคันคลองสงน้ํา (จากที่นานายถนอม สืบสุข ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 1,000 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
     ถึง หนองละเอียด)
14. ขุดคลองทิ้งน้ํา หมู 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดคลองทิ้งน้ํา ระยะทาง 750 ม. 0 0 0 23,000 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากบอนายเสนหถึงคลองตาวัง ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 750 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
15. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา  คิดเปนปริมาตร 0 0 30,000 0 คลองมีปริมาตรดิน ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
   จากบานนายสวิง เส็งทรัพย - บานนางดาหวัน ดินขุด 1,125 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. ขุด 1,125 ลบ.ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
16. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองสงน้ํา ระยะทาง 1,500 เมตร 0 85,900 0 0 ระยะทางยาว ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากนานายบุญธรรม  ไทยกอน ถึงนานายถนอม ตามแบบ อบต.กําหนด อบต. 1,500 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
17. ขุดลอกคู/ คลอง /หนอง / บึง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง ในเขตพื้นที่ 500,000 0 0 0 จํานวนคูคลองที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
     ในเขตพื้นที่ตําบลทายตลาด หมูที่ 1-7 (หนองกระชอน,หนองกุง,คลองตาวัง หนาวัดทาขาม อบต./หนวยงานอ่ืน ไดรับการขุดลอก อยางเพียงพอและทั่วถึง

คลองตาวัด,คลองสุนันทา คลองหนองแขม,คลองวัดตะเคียน
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คลองตาเดช ฯลฯ)
18. ขุดลอกคลอง หมู 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองซอยสงน้ํา ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 0 30,000 0 จํานวนคูคลองที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากหนองแขม ถึงบานนางสมพงษ เผือกกรุด อบต. ไดรับการขุดลอก อยางเพียงพอและทั่วถึง
19. ขุดลอกคลองซอย  หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร คลองกวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 1 เมตร 30,000 0 0 0 คลองมีขนาดลึก ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    จากบานนายแสวง ถึงบานนางปล่ัง ตระกูลแกว อบต. 1 เมตร อยางเพียงพอและทั่วถึง
20. ขุดลอกคลองซอย  หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร คลองกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1 เมตร 0 0 10,000 0 คลองมีขนาดลึก ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
    ขางบานนางประทีป ถึงนานายสมเกียรติ อบต. 1 เมตร อยางเพียงพอและทั่วถึง
21. ขุดลอกคลอง/คลองซอย หมู 1-7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร - ขุดลอกคลองซอยสงน้ําหนาบานนายเสงี่ยมแตงนอย 200,000 0 0 0 จํานวนคลองซอยที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

- ขุดลอกคลองบําหรุ อบต. ไดรับการขุดลอก อยางเพียงพอและทั่วถึง
- ขุดลอกคลองซอยล่ืนลม
- จากสวนนายสละถึงบาน นส.ระเบียบ ม.6
- จากถนนลาดยางถึงบานนายละเอียด หมู 6
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

22. ขุดลอกคลองยายจีด หมู 1 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองพรอมกอสรางถนนคูคลอง 270,000 0 0 0 จํานวนคลองที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
      พรอมสรางถนนคูคลอง ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ไดรับการขุดลอก อยางเพียงพอและทั่วถึง

23. ขุดลอกคลอง  หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลอง  ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 10,000 0 0 จํานวนคลองที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
     จากบานนายวิโรจน ถึงบานนางสมปอง เพชรแวว อบต. ไดรับการขุดลอก อยางเพียงพอและทั่วถึง
24. ขุดลอกคลอง  หมู 5 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลอง  ตามแบบที่ อบต.กําหนด 0 10,000 0 0 จํานวนคลองที่ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
     จากเสนวัดตะเคียนจนสุดทาง อบต. ไดรับการขุดลอก อยางเพียงพอและทั่วถึง
25. ขุดลอกหนองน้ํา  หมู 4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกหนองน้ําหางสลาด ระยะทางยาว 1,500 ม. 1,900,000 0 0 0 หนองน้ําระยะ ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
        หางสลาด ลึก 1 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต./หนวยงานอ่ืน ทางยาว 2,000 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
26. ขุดลอกคลองชลประทานทาควาย หมู 1-4 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองชลประทาน ความยาว 6,000 เมตร 12,000,000 0 0 0 คลองมีความยาว ประชาชนทั้ง 2 ตําบลไดใชน้ํา กองชาง
      ตําบลทายตลาดเช่ือมตอตําบลโพธ์ิตรุ ลึกขนาด 6 เมตร  ตามแบบที่ อบต.กําหนด หนวยงานอ่ืน 6,000 ม. ลึก 6 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
27. ขุดลอกคลองรางโคกดีถึงหนองกระชอน หมู 1 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว 2,400 เมตร 0 0 50,000 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 2,400 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
28. ขุดลอกคลองจากทอกํานันเวียน (เสนเลาหมูพรอมเปล่ียน เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว ขนาด 1,100 เมตร 90,000 0 0 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
       ทอ คสล.) หมู 3 ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 1,100 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
29. ขุดลอกคลองตาวัดจากบานนางประนอม โมสืบแสน ถึง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว ขนาด 1,100 เมตร 100,000 0 0 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
       บานนายสมคิด ดิษฐประเสริฐ หมู 3 ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 1,100 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
30. ขุดลอกคลองบําหรุ หมู 4 และหมู 5 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว 1,300 เมตร 70,000 0 0 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ความยาว 1,300 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
31. ขุดลอกคลองคอแล หมู 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว 1,600 เมตร 0 50,000 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. 0 ความลึก 1,600 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
32. ขุดลอกคลองสงน้ําบริเวณนานายสนั่น เจิมนวม เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว 400 เมตร 30,000 0 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงคโครงการท่ี

งบประมาณและท่ีผานมา

      ถึงนานายอํานวย  หมีทอง หมู 7 ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ความลึก 1,600 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
33. ขุดลอกคลองสงน้ําสายถนนลาดยาง หมู 1 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาด ความยาว 500 เมตร 0 20,000 0 0 คลองมีขนาด ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ยาว 500 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง
34. ขุดลอกคลองซอยหนาบานนางไพเราะคงสบายถึง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุดลอกคลองซอยขนาด ความกวาง 3 เมตร 0 100,000 0 0 คลองขนาด กวาง 3 ม. ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง
      คลองตาวัง หมู 5 ยาว 200 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด อบต. ยาว 200 ม. อยางเพียงพอและทั่วถึง

























ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสราง /ปรับปรุง / ซอมแซม ลานกีฬา เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนลานกีฬา ประชาชนมีสถาน สํานักงานปลัด

ในชุมชนสวนสุขภาพ / สวนสาธารณะ และสรางความสามัคคี อบต. อบต. อบต. อบต. สวนสุขภาพ ท่ีสําหรับการออก
ท่ีปรับปรุง กําลังกาย

2 กอสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย ตามโครงการของ อบต. 0 1,000,000 0 0 จํานวนผูมาใช ประชาชนมีสถานท่ี สํานักงานปลัด
ใชเปนสถานท่ีในการออกกําลังกาย และสรางความสามัคคี อบต. บริการ ในการออกกําลังกาย

/หนวยงานอื่น
3 กอสราง/ซอมแซม/ปรับปรุงภูมิทัศนและ เพ่ือใหสภาพแวดลอมของศูนย ตามโครงการของ อบต. 50,000 0 0 0 จํานวนศูนยท่ีไดรับ สภาพแวดลอมของศูนย สวน

สาธารณูปโภคของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดีขึ้น สาธารณูปโภคไดรับการ อบต. การปรับปรุง ดีขึ้น การศึกษาฯ
ซอมแซม ปรับปรุง

4 จัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ เพื่อดําเนินโครงการตามแนว ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมดําเนิน สวน
โครงการตามแนว การศึกษาฯ

พระราชดําริ และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. กิจกรรม พระราชดําริ
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหา เด็กและเยาวชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก เยาวชน ปญหายาเสพติดใน สํานักงานปลัด
ยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน ยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน ทายตลาด อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีเขารวมโครงการ ตําบลมีจํานวนลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ 1 ศพด. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็กท่ีไดรับ เด็กทุกคนไดรับ สวน

การเรียนการสอน อบต. อบต. อบต. อบต. อุปกรณการเรียน การพัฒนา การศึกษาฯ
การเรียนการสอน

2 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดรวมกิจกรรม ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม เด็กไดรวมกิจกรรม สวน
อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ การศึกษาฯ

3 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรม ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็กท่ีรวม เด็ก ๆ ไดรับการพัฒนา สวน
รวมกัน อบต. อบต. อบต. อบต. กิจกรรม ครบถวนทุกดาน การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.4 แผนงานการสาธารณสุข

1 ปองกันและควบคุมโรคติดตอในทองถิ่น เพื่อควบคุมและปองกันโรคติดตอ ฉีดพนหมอกควัน / 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนโครงการ สามารถปองกันและ สํานักงานปลัด

ในทองถิ่น ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีดําเนินการ ควบคุมโรคติดตอ

หยอดทรายอะเบทปองกัน ในทองถิ่น
ยุงลาย

2 จัดซื้อรถรับ-สง ผูปวย เพื่อรับสงผูปวย เพื่อชวยเหลือผูปวยและนําสง รถพยาบาลรับ-สง ผูปวย 1,000,000 0 0 0 จํานวนผูปวย เพื่อนําผูปวยสง สํานักงานปลัด
ในพื้นท่ีตําบลทายตลาด ตอโรงพยาบาลไดทันทวงที พรอมอุปกรณทางการแพทย อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีใชบริการ โรงพยาบาล

ตามรายละเอียดคุณลักษณะ ไดอยางทันทวงที
รถพยาบาลมาตรฐานครุภัณฑฯ

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

1 จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิต ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูพิการ ผูพิการมีคุณภาพ สํานักงานปลัด
สําหรับผูพิการ ท่ีดีขึ้น อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีไดรับการดูแล ชีวิตท่ีดีขึ้น

2 สงเคราะหผูมีรายไดนอยและไรท่ีพึ่ง เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูมีรายไดนอย ประชาชนมี สํานักงานปลัด
ท่ีดีขึ้น อบต./ อบต./ อบต./ อบต./ มีชีวิตท่ีดีขึ้น คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



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

3 สงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก สตรี เพื่อใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ สํานักงานปลัด
ผูสูงอายุ ผูพิการ ทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ฯลฯ และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
 ผูประสบภัยและผูปวยเอดส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผูปวยเอดส ฯลฯ

มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
4 โครงการดูแลผูปวยติดบาน ติดเตียง เพื่อดูแลผูปวยติดบาน ติดเตียง ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม เพื่อใหผูปวยติดเตียง สํานักงานปลัด

ท่ีไมสามารถออกไป และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
พบแพทยไดอยางสมํ่าเสมอ

5 จัดกิจกรรมดูแลและหวงใยใสใจผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ผูสูงอายุมีสุขภาพชีวิต สํานักงานปลัด
ท่ีดีขึ้น อบต. อบต. อบต. อบต. กิจกรรม ท่ีดีขึ้น

6 จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน / เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสทํา ตามโครงการของ อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม เยาวชนเกิดความรัก สวน
ฝกอบรมเด็กและเยาวชน / สภาวัฒนธรรม กิจกรรมรวมกัน และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ และสามัคคี การศึกษาฯ
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

1 กอสรางศาลาพักรอน / ศาลาประชาคม เพื่อใชเปนสถานท่ีในการทํา ตามโครงการของ อบต. 0 200,000 0 0 จํานวนผูใช ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัด
กิจกรรมและนันทนาการ อบต. อบต. อบต. บริการ ความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนการฝกอบรมและสงเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน จัดฝกอบรม/สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมอาชีพท่ี ประชาชนมีรายได สํานักงานปลัด

กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร เคร่ืองมือ อุปกรณสําหรับพัฒนา อบต. อบต. อบต. อบต. เพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น
กลุมอาชีพ ตามโครงการของ

 อบต.หรือหนวยงานอื่น
2 สนับสนุนกิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ จัดฝกอบรม/สนับสนุนกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัด

พอเพียง ตามโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. กิจกรรม และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
หรือหนวยงานอื่น

3 สานสายใยรักครอบครัวอบอุน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครอบครัว ครอบครัวมี สํานักงานปลัด
ท่ีดีขึ้น (จัดกิจกรรมดานการพัฒนาสตรี อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีรวมโครงการ ความรักสามัคคี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เด็ก เยาวชน ครอบครัว ฯลฯ) และอบอุน
4 สนับสนุนอุปกรณกีฬาหมูบาน เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 7 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สํานักงานปลัด

และสรางความสามัคคี อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีเลนกีฬา และเกิดความสามัคคี
5 ติดต้ังเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย ตามโครงการของ อบต. 1,000,000 0 0 0 จํานวนผูใชเคร่ือง ประชาชนไดออก สํานักงานปลัด

ในเขตพื้นท่ีตําบลทายตลาด ใหกับประชาชน อบต./ เคร่ืองออก กําลังกาย
หนวยงานอื่น กําลังกาย สุขภาพแข็งแรงขึ้น

6 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย ตามโครงการของ อบต. 120,000 0 0 0 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีสุขภาพ สํานักงานปลัด
ผูสูงอายุตําบลทายตลาด สุขภาพจิตผูสูงอายุ อบต. ท่ีรวมโครงการ กายสุขภาพ

จิตท่ีดีขึ้น
7 โครงการฝกอบรมเด็กและ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ไดรับความรู เด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชน ไดรับ สํานักงานปลัด

เยาวชนตําบลทายตลาด และฝกทักษะตางๆเพิ่มประสิทธิ ในตําบลทายตลาด อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีเขารวมโครงการ ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น
ภาพในการเรียนใหดีขึ้น

8 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อการมีสวนรวม กระชับความ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชน ไดรับ สํานักงานปลัด
กิจกรรมสามัคคีสัมพันธวันทองถิ่นไทย สามัคคีระหวาง อปท. พนักงานจาง อบต.ทายตลาด อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีเขารวมโครงการ ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.8 แผนงานการเกษตร

1 โครงการการจัดการความรูในศูนยบริการ เพื่อสงเสริมศักยภาพการบริหาร คณะกรรมการศูนยบริการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความรูและ สํานักงานปลัด
และถายทอดเทคโนโลยี จัดการศูนยฯ (ศบกต.) ถายทอดเทคโนโลยีฯ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
การเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) หรือหนวยงานอื่น

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.9 แผนงานงบกลาง



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 หลักประกันรายไดใหกับผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ) เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพตาม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูสูงอายุท่ีไดรับ ผูสูงอายุมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

ท่ีดีขึ้น โครงการหลักประกัน หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น เบี้ยยังชีพ ชีวิตท่ีดีขึ้น
รายไดใหแกผูสูงอายุ

2 สนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการ เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิต ผูพิการท่ีมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูพิการท่ีไดรับ ผูพิการมีคุณภาพ สํานักงานปลัด
ทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ ท่ีดีขึ้น ตามโครงการสนับสนุน หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น เบี้ยยังชีพ ชีวิตท่ีดีขึ้น

การเสริมสรางสวัสดิการ
(เบี้ยยังชีพผูพิการ) ทางสังคมใหแกคนพิการฯ

3 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิต ผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 24,000 24,000 24,000 24,000 ผูปวยเอดสท่ีไดรับ ผูปวยเอดสมีคุณภาพ สํานักงานปลัด
ท่ีดีขึ้น ตามระเบียบฯ อบต. อบต. อบต. อบต. เบี้ยยังชีพ ชีวิตท่ีดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

































ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการ อปท.ใหมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รายจายหมวดเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน ตามระเบียบ กฎหมาย 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 จํานวนงบประมาณ ขาราชการฝายการเมือง สํานักงานปลัด

คาใชสอย (สํานักงานปลัด) คาจาง เงินประจําตําแหนง ฯลฯ และโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ฝายประจํา ลูกจาง
ฝายการเมือง ฝายประจํา พนักงานจาง ของ อบต.

พนักงานจาง คาใชสอย รายจาย ทายตลาด ไดรับเงินเดือน
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ คาจาง คาตอบแทน ฯลฯ
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต.

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน คาของขวัญ รางวัล

คาโฆษณา เผยแพร จางเหมาบริการ
การตอนรับคณะบุคคล ฯลฯ

2 รายจาย คาบํารุงรักษาและซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ตามโครงการของ อบต. 340,000 340,000 340,000 340,000 จํานวนงบประมาณ ทรัพยสินตางๆ ของ อบต. สํานักงานปลัด
คาสาธารณูปโภคและรายจายอื่น ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ไดรับการบํารุงรักษา
เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ รายจายคาสาธารณูปโภค ไฟฟา ซอมแซมใหสามารถใชงาน
อากาศ ตู โตะฯลฯ ประปา ไปรษณีย โทรคมนาคมฯลฯ ไดตามปกติ

3 คาวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ตามโครงการ ตามโครงการของ อบต. 512,000 512,000 512,000 512,000 จํานวนงบประมาณ การบริหารงานของ อบต. สํานักงานปลัด
วัสดุสํานักงาน, วัสดุงานบานงานครัว, วัสดุ ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช มีความสะดวก คลองตัวขึ้น
กอสราง,วัสดุยานพาหนะและขนสง, วัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอล่ืน,วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร,วัสดุอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 รายจายหมวดเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน ตามระเบียบ กฎหมาย 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 จํานวนงบประมาณ ขาราชการฝายการเมือง กองคลัง

คาใชสอย (แผนงานบริหารงานการคลัง) คาจาง เงินประจําตําแหนง ฯลฯ และโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ฝายประจํา ลูกจาง
ฝายการเมือง ฝายประจํา พนักงานจางของกองคลัง

พนักงานจาง คาใชสอย รายจาย ทายตลาด ไดรับเงินเดือน
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ คาจาง คาตอบแทน รวมถึง
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. รายจายอื่นตามอํานาจ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หนาที่ของ อบต.
อบรม ศึกษาดูงาน คาของขวัญ รางวัล
คาโฆษณา เผยแพร จางเหมาบริการ

การตอนรับคณะบุคคล ฯลฯ
5 รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ตามโครงการของ อบต. 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนงบประมาณ ทรัพยสินตางๆ ของ อบต. กองคลัง

คาสาธารณูปโภคและรายจายอื่น ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ไดรับการบํารุงรักษา
รายจายคาสาธารณูปโภค ไฟฟา ซอมแซมใหสามารถใชงาน

ประปา ไปรษณีย โทรคมนาคมฯลฯ ไดตามปกติ
6 คาวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ตามโครงการ ตามโครงการของ อบต. 105,000 105,000 105,000 105,000 จํานวนงบประมาณ การบริหารงานของ อบต. กองคลัง

วัสดุสํานักงาน,วัสดุงานบานงานครัว,วัสดุ ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช มีความสะดวก คลองตัวขึ้น
โฆษณาและเผยแพร, วัสดุคอมพิวเตอร,
วัสดุอื่น ฯลฯ

7 สนับสนุน Internet ตําบล เพื่อใหบริการขาวสารตาง ๆ ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักงานปลัด
แกประชาชน อบต. อบต. อบต. อบต. ที่มาใชบริการ อยางทั่วถึง

8 จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลตางๆ เพื่อใหบริการขาวสารตาง ๆ -การควบคุมไฟปา ยุติการ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูรับทราบ ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักงานปลัด
การจัดกิจกรรมของ อบต. แกประชาชน เผาปา หญาในพื้นที่การ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ อยางทั่วถึง
และการประชาสัมพันธเสียงตามสาย การเกษตร พรอมแจงขอมูล

ขาวสารตางๆ ที่เปน
ประโยชนกับประชาชน
ตามโครงการของ อบต.

9 โครงการฝกภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ เพื่อสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ ตามโครงการของ อบต. 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูเขารับ ผูเขารับการอบรม สํานักงานปลัด
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน แก ผูบริหาร ใหสามารถส่ือสารได อบต./ อบต./ อบต./ อบต./ มีความรู
 สมาชิกฯ บุคลากร อบต. เด็ก ประชาชนฯลฯ หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น การฝกอบรม ดานอังกฤษเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รายจายหมวดเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน ตามระเบียบ กฎหมาย 645,000 645,000 645,000 645,000 จํานวนงบประมาณ ขาราชการฝายการเมือง สํานักงานปลัด

คาใชสอย คาจาง เงินประจําตําแหนง ฯลฯ และโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ฝายประจํา ลูกจาง
ฝายการเมือง ฝายประจํา พนักงานจางของแผนงานน้ี

พนักงานจาง คาใชสอย รายจาย ทายตลาด ไดรับเงินเดือน
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ คาจาง คาตอบแทน รวมถึง
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. รายจายอื่นตามอํานาจ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หนาที่ของ อบต.
อบรม ศึกษาดูงาน คาของขวัญ รางวัล
คาโฆษณา เผยแพร จางเหมาบริการ

การตอนรับคณะบุคคล ฯลฯ
2 รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ตามโครงการของ อบต. 45,000 45,000 45,000 45,000 จํานวนงบประมาณ ทรัพยสินตางๆ ของ อบต. สํานักงานปลัด

ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ไดรับการบํารุงรักษา
เชน รถบรรทุกนํ้า ปายสัญญาณฯลฯ ซอมแซมใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ
3 คาวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ตามโครงการ ตามโครงการของ อบต. 15000 15000 15000 15000 จํานวนงบประมาณ ประชาชนไดรับประโยชน สํานักงานปลัด

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร, วัสดุเครื่อง ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช จากการจัดโครงการดานการ
ดับเพลิง, วัสดุอื่นๆ ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
4 สงเสริม/สนับสนุนการฝกอบรม อปพร. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน อปพร. อปพร.สามารถปฏิบัติงานได สํานักงานปลัด

ปฏิบัติงานใหดีขึ้น และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ไดรับการฝก อยางมีประสิทธิภาพ
5 จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันและ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ ตามโครงการของ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนวัสดุ อปพร.สามารถปฏิบัติงานได สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานใหดีขึ้น อบต. อบต. อบต. อบต. อุปกรณมีเพียงพอ อยางมีประสิทธิภาพ
6 โครงการบริหารจัดการงานปองกันและ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการที่ อปพร.สามารถปฏิบัติงานได สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานใหดีขึ้น อบต. อบต. อบต. อบต. ดําเนินการ อยางมีประสิทธิภาพ
7 ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ตามโครงการของ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูประสบภัย ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักงานปลัด

ของประชาชน อบต. อบต. อบต. อบต. ไดรับการชวยเหลือ
8 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพ่ือใหประชาชนเกิดความรัก สามัคคี ตามโครงการของ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดเขารวมโครงการ สํานักงานปลัด

ในสถาบันชาติ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการห
9 โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเกี่ยวกับ เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติด ตามโครงการของ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดเขารวมโครงการ สํานักงานปลัด

ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเพ่ือเอาชนะ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ
ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 รายจายหมวดเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน ตามระเบียบ กฎหมาย 360,500 360,500 360,500 360,500 จํานวนงบประมาณ ขาราชการฝายการเมือง สํานักงานปลัด
คาใชสอย คาจาง เงินประจําตําแหนง ฯลฯ และโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ฝายประจํา ลูกจาง

ฝายการเมือง ฝายประจํา พนักงานจางของแผนงานน้ี
พนักงานจาง คาใชสอย รายจาย ทายตลาด ไดรับเงินเดือน

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ คาจาง คาตอบแทน รวมถึง
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. รายจายอื่นตามอํานาจ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หนาที่ของ อบต.
อบรม ศึกษาดูงาน คาของขวัญ รางวัล
คาโฆษณา เผยแพร จางเหมาบริการ

การตอนรับคณะบุคคล ฯลฯ
2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ตามโครงการของ อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักงานปลัด

ในการพัฒนา และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ พัฒนาตําบล
3 จัดเก็บและบันทึกขอมูล จปฐ. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม ตามโครงการของ อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนขอมูลที่ ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักงานปลัด

ในการจัดเก็บขอมูล หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น ไดจัดเก็บ จัดเก็บขอมูล
4 โครงการประชาสัมพันธการเตรียม เพื่อใหบริการขาวสารตาง ๆ - จัดทําปายประชาสัมพันธ 0 20,000 0 0 จํานวนผูรับทราบ ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักงานปลัด

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน แกประชาชน ตามหมูบาน อบต. โครงการ อยางทั่วถึง
-จัดทําเอกสาร ส่ิงพิมพ
สต๊ิกเกอร ส่ือตางๆ

5 จัดทําปายช่ือบาน / หมูบาน เพื่อใหบริการขาวสารตาง ๆ ตามโครงการของ อบต. 10,000 0 0 0 จํานวนปายที่ ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักงานปลัด
แกประชาชน อบต. ไดจัดทํา อยางทั่วถึง

6 กอสรางซุมปายบอกทางเขาเขต เพื่อใชบอกแนวเขตพื้นที่ตําบล โครงสรางปายเหล็ก 250,000 0 0 0 จํานวน 1 ปาย ผูมาติดตอทราบแนวเขตพื้นที่ กองชาง
ตําบลทายตลาด อํานวยความสะดวก ขนาดกวาง 9 เมตร อบต. ตําบลทายตลาดไดชัดเจนขึ้น

แกผูมาติดตอ ตามแบบ อบต.กําหนด



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

1 รายจายหมวดเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน ตามระเบียบ กฎหมาย 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 จํานวนงบประมาณ ขาราชการฝายการเมือง กองชาง
คาใชสอย คาจาง เงินประจําตําแหนง ฯลฯ และโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ฝายประจํา ลูกจาง

ฝายการเมือง ฝายประจํา พนักงานจางของกองชาง
พนักงานจาง คาใชสอย รายจาย  ไดรับเงินเดือน คาจาง

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  คาตอบแทน รวมถึง
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. รายจายอื่น ตามอํานาจ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หนาที่ของ อบต.
อบรม ศึกษาดูงาน คาของขวัญ รางวัล
คาโฆษณา เผยแพร จางเหมาบริการ

การตอนรับคณะบุคคล ฯลฯ
2 รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ตามโครงการของ อบต. 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนงบประมาณ ทรัพยสินตางๆ ของ อบต. กองชาง

คาสาธารณูปโภค วัสดุ ครุภัณฑ ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ไดรับการบํารุงรักษา
คากระแสไฟฟากิจการประปา อบต. ซอมแซมใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ
3 คาวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ตามโครงการ ตามโครงการของ อบต. 293,000 293,000 293,000 293,000 จํานวนงบประมาณ การบริหารงานของ อบต. กองชาง

วัสดุสํานักงาน,วัสดุวัสดุไฟฟาและวิทย,ุวัสดุ ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช มีความสะดวก คลองตัวขึ้น
กอสราง,วัสดุโฆษณาและเผยแพร,วัสดุคอมฯ
วัสดุอื่นฯลฯ

4 ติดต้ัง/ซอมแซม ไฟกระพริบ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ตามโครงการของ อบต. 99,000 0 0 0 จํานวนอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง
ยานพาหนะ อบต. ลดลง ในชีวิตและทรัพยสิน

5 ติดต้ังปายจราจรพรอมไฟกระพริบ เพื่อความปลอดภัยใน ตามโครงการของ อบต. 200,000 0 0 0 จํานวนอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง
และเสนชะลอความเร็วบริเวณ การขับขี่ยานพาหนะ อบต. ลดลง ในชีวิตและทรัพยสิน
หนาโรงเรียนวัดหลวง ม.2

6 จัดซื้อเสนชะลอความเร็ว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการของ อบต. 12,000 0 0 0 อุบัติเหตุในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน กองชาง
ในชุมชน อบต. ลดลง

7 ปรับปรุง/ซอมแซม/ติดต้ัง/ขยายเขต เพื่อใหบริการขาวสารตางๆ ติดต้ังลําโพงเสียงตามสาย 100,000 0 0 0 จํานวนประชาชนที่ ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักงานปลัด
เสียงตามสายและหอกระจายขาว แกประชาชน (บานนายสงวนบาน อบต. รับรูขอมูลขาวสาร อยางทั่วถึง

นายผวน) และตาม
โครงการของ อบต.



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.5 แผนงานการศึกษา

1 รายจายหมวดเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทน ตามระเบียบ กฎหมาย 965,400 965,400 965,400 965,400 จํานวนงบประมาณ ขาราชการฝายการเมือง กองการศึกษา
คาใชสอย คาจาง เงินประจําตําแหนง ฯลฯ และโครงการของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ฝายประจํา ลูกจาง ศาสนาและ

ฝายการเมือง ฝายประจํา พนักงานจางของแผนงานน้ี วัฒนธรรม
พนักงานจาง คาใชสอย รายจาย ทายตลาด ไดรับเงินเดือน
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ คาจาง คาตอบแทน รวมถึง
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. รายจายอื่นตามอํานาจ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หนาที่ของ อบต.
อบรม ศึกษาดูงาน คาของขวัญ รางวัล
คาโฆษณา เผยแพร จางเหมาบริการ
การตอนรับคณะบุคคล ฯลฯ

2 รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม บํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนงบประมาณ ทรัพยสินตางๆ ของ อบต. กองการศึกษา
ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ไดรับการบํารุงรักษา ศาสนาและ

ซอมแซมใหสามารถใชงาน วัฒนธรรม
ไดตามปกติ

3 คาวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ตามโครงการ ตามโครงการของ อบต. 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนงบประมาณ การบริหารงานของ อบต. กองการศึกษา
วัสดุสํานักงาน,วัสดุงานบานงานครัว,วัสดุ ของ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช มีความสะดวก คลองตัวขึ้น ศาสนาและ
คอมพิวเตอร,วัสดุการศึกษา, วัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.6 แผนงานสาธารณสุข

1 คาวัสดุ เพื่อดําเนินการตามโครงการปองกัน ตามโครงการของ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนงบประมาณ ประฃาชนในตําบลไดมี กองการศึกษา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย และควบคุมโรคติดตอและโรคอื่นๆ อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ศาสนาและ

จากโรคติดตอและโรคอื่นๆ วัฒนธรรม



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

   3.7 แผนงานงบกลาง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

1 เงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ ตามโครงการของ อบต. 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 จํานวนงบประมาณ ทรัพยสินตางๆ ของ อบต. งานปองกันฯ
เรงดวน เชน การปองกันและบรรเทา ประสบภัย ไดอยางทันทวงที อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช ไดรับการบํารุงรักษา สํานักงานปลัด
สาธารณภัย การชวยเหลือประชาชนที่ประสบ ซอมแซมใหสามารถใชงาน
ภัยตางๆ ไดตามปกติ

2 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เพื่อเปนสวัสดิการ พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 137,456 137,456 137,456 137,456 จํานวนงบประมาณ พนักงานสวนตําบล สํานักงานปลัด
สวนทองถิ่น ตามระเบียบ กฎหมาย อบต.ทายตลาด อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ใช อบต.ทายตลาด ไดรับ

สวัสดิการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



































































































































ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงภูมิทัศนในตําบล เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักงานปลัด

(กําจัดวัชพืชคูคลอง ทรัพยากรธรรมชาติ (คลองชลประทาน/คลองตาเดช อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีดําเนินการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
/ สถานท่ีสาธารณะ) หนองกระชอน,คลองตาวัง

คลองตาวัด,คลองวัดตะเคียน)
2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร ตามโครงการของ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม สามารถใชวัสดุท่ีมีอยูในชุมชน สํานักงานปลัด

ผลิตพลังงานขนาดเล็กและการ ธรรมชาติใหคุมคา อบต.และหนวยงานอื่น อบต./ อบต./ อบต./ อบต./ โครงการ ใหเกิดประโยชน
ใชพลังงานทดแทน และประหยัด หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

3 จัดซื้อเตาเผาขยะ ในตําบล เพื่อเผาทําลายขยะจาก ตามโครงการของ อบต. 0 40,000 0 0 จํานวนผูใชบริการ ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีดูสะอาด สํานักงานปลัด
ครัวเรือนในพื้นท่ี อบต. เปนระเบียบเรียบรอยขึ้น
ตําบลทายตลาด

4. ยุทธศาสตรการการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
   4.2 แผนงานสาธารณสุข

1 ปรับปรุง/ฟนฟ/ูรณรงคการอนุรักษทรัพยากรเพื่อสงเสริมการอนุรักษ ตามโครงการของ อบต 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักงานปลัด
ธรรมชาติ (การปลูกตนไม, ทรัพยากรธรรมชาติ และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีดําเนินการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
หญาแฝก ฯลฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา































ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
   5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมเขากิจกรรม สํานักงานปลัด
ศาสนาการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทางศาสนา อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เปนการอนุรักษประเพณีไทย

2 จัดงานประเพณีสงกรานต/ เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ตามโครงการของ อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมเขากิจกรรม สํานักงานปลัด
วันผูสูงอาย/ุวันครอบครัว ประเพณีและวัฒนธรรม อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เปนการอนุรักษประเพณีไทย

3 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ตามโครงการของ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมเขากิจกรรม สํานักงานปลัด
ประเพณีและวัฒนธรรม อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เปนการอนุรักษประเพณีไทย

4 โครงการแหเทียนพรรษา / เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมเขากิจกรรม สํานักงานปลัด
กิจกรรมวันเขาพรรษา ประเพณีและวัฒนธรรม อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เปนการอนุรักษประเพณีไทย

5 งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือจัดกิจกรรมถวายพระพร ตามโครงการของ อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมเขากิจกรรม สํานักงานปลัด
(จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ) อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ

6 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจัดกิจกรรมถวายพระพร ตามโครงการของ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมเขากิจกรรม สํานักงานปลัด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ
พระบรมราชินีนาถ
(จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ





































ผ. 02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 สนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อเสริมสรางสถาบัน ตามโครงการของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครอบครัว ครอบครัวมีความรัก สป. สพค.

ตําบลทายตลาด ครอบครัวใหเขมแข็ง และหนวยงานอ่ืน อบต. อบต. อบต. อบต. ที่รวมโครงการ สามัคคีและอบอุน อบต.
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   1.2 แผนงานงบกลาง

1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสงเสริมสวัสดิการใหกับ 7 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสมัครเขา ประชาชนมีคุณภาพ สป. กองทุนฯ
ตําบลทายตลาด ประชาชน อบต. อบต. อบต. อบต. กองทุน ชีวิตดีข้ึน ต.ทายตลาด

2 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน เพื่อสงเสริมสวัสดิการใหกับ ตามโครงการของ อบต. 54,000 54,000 54,000 54,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีคุณภาพ สป. รพ.สต.
สุขภาพตําบลทายตลาด (สปสช.) ประชาชน และหนวยงานอ่ืน อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ดําเนินการ ชีวิตดีข้ึน รร.วัดทาขาม

รร.วัดตะเคียน
ชมรมผูสูงอายุ
ศูนยเอาชนะ
ไขเลือดออก
ต.ทายตลาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   1.3 แผนงานการศึกษา

1 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กไดรับอาหารเสริม 1 ศพด./3 โรงเรียน 576,200 576,200 576,200 576,200 จํานวนเด็กที่ไดรับ เด็กทุกคนมีสุขภาพดี กอง ศพด.อบต.
(นม) ครบตามจํานวน อบต. อบต. อบต. อบต. อาหารเสริม (นม) ตามเกณฑ การศึกษาฯ รร.วัดตะเคียน

รร.วัดหลวงฯ
รร.วัดทาขาม

2 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กมีอาหารกลางวัน 1 ศพด./3 โรงเรียน 886,600 886,600 886,600 886,600 จํานวนเด็กที่ไดรับ เด็กทุกคนมีสุขภาพดี กอง ศพด.อบต.
รับประทานครบตามจํานวน อบต. อบต. อบต. อบต. อาหารกลางวัน ตามเกณฑ การศึกษาฯ รร.วัดตะเคียน

รร.วัดหลวงฯ
รร.วัดทาขาม

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
   1.4 แผนงานสาธารณสุข

1 สนับสนุนการดําเนินงานของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและ ตามโครงการของ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน การปฏิบัติงาน สป. รพ.สต.
หนวยงานสาธารณสุข การบูรณารวมกับสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืน อบต. อบต. อบต. อบต. เจ็บปวยลดลง มีประสิทธิภาพ ต.ทายตลาด

2 อุดหนุน/สนับสนุนการดําเนิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ อสม.ตําบลทายตลาด 70,000 70,000 70,000 70,000 โรคติดตอในทองถ่ิน รพ.สต.ในพื้นที่สามารถ สป. รพ.สต.
กิจกรรมของ อสม.ตําบลทายตลาด ปฏิบัติงานของ อสม. อบต. อบต. อบต. อบต. ลดลง ปฏิบัติงานไดอยาง ต.ทายตลาด

มีประสิทธิภาพ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา







































ผ. 02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางความม่ันคงและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร เพื่อใหการบริหาร อุดหนุนหนวยงานอื่น 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคร้ังที่ บุคลากรสามารถปฏิบัติ สป. สนง.ทองถิ่น

ของ อปท. จัดการของศูนย อบต. อบต. อบต. อบต. อบต.ใชบริการ งานไดรวดเร็วย่ิงขึ้น อําเภอเมืองลพบุรี
มีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 อุดหนุนงบประมาณหรือ เพื่อสนับสนุนการแกไข ตามโครงการของ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 ปญหายาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัย สป. อําเภอ
บูรณาการรวมกับสวนราชการ ปญหายาเสพติด และหนวยงานอื่น อบต. อบต. อบต. อบต. ลดลง ในชีวิตและทรัพยสิน เมืองลพบุรี

อื่นในการแกไข
ปญหายาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
   3.3 แผนงานงบกลาง

1 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุน พนักงานจาง 117,000 117,000 117,000 117,000 จํานวนพนักงานจาง พนักงานจาง อบต.ทายตลาด สป. สํานักงาน
พนักงานจาง ประกันสังคมตามกฏหมาย อบต.ทายตลาด อบต. อบต. อบต. อบต. ที่เขารวมกองทุน ไดรับสวัสดิการที่ดี ประกันสังคม



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



อําเภอเมืองลพบุรี



ประกันสังคม



































ผ. 02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
   5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนุนสวนราชการอื่นในการจัด เพื่ออนุรักษประเพณี หนวยราชการอื่น 85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวนผูเขารวม การปฏิบัติงานมี สป. อําเภอเมือง

กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรรม (งานแผนดิน,งานทุง อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จังหวัดลพบุรี
ทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ทานตะวัน, งานกาชาด

งานกะทอน ฯลฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา





































ผ. 08
เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร เพ่ือถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 269,400 0 0 0 สํานักงานปลัด
(สํานักงานปลัด) ท่ีดินและส่ิงกอสราง ในสํานักงาน อบต. 120,000 - - -

เกาอี้สํานักงาน ใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว 5,600 - - -
ชอง จนท.อบต.

เกาอี้พลาสติก จัดซ้ือเกาอี้สําหรับ จํานวน 200 ตัว 50,000 - - -
บริการประชาชน
ในการจัดกิจกรรม

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก ใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชุด 8,600 - - -
เครื่องสํารองไฟฟา ปองกันคอมพิวเตอร 1 ชุด 3,200 - - -

เสียหายจากระบบไฟฟา
โตะทํางาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว 5500 - - -
โตะพับเอนกประสงค ใชในกิจกรรม อบต. จํานวน 10 ตัว 27,000 - - -

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร ใชในกิจการงาน อบต. จํานวน 1 เครื่อง 24,000 - - - สํานักงานปลัด
(สํานักงานปลัด) ท่ีดินและส่ิงกอสราง ถังตมนํ้ารอน ขนาดบรรจุนํ้า ใชในกิจกรรม อบต. จํานวน 1 ถัง 9,500 - - -

ท่ีดินและส่ิงกอสราง ขนาดบรรจุนํ้า 14 ลิตร
เครื่องคอมพิวเตอร ใชในการบริหารงานของ จํานวน 1 ชุด 16,000 - - -

อบต.
2 แผนบริหารงานคลัง ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑสํานักงาน 5,500 0 0 0 กองคลัง

ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตูเอกสารบานทึบ ใชเก็บเอกสารใน สนง. จํานวน 1 ตู

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,190,000 0 0 0 กองชาง
(สํานักงานปลัด) ท่ีดินและส่ิงกอสราง รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค เพ่ือใชในการบริหารงาน จํานวน 1 คัน

กิจการ อปพร.

บัญชีครุภัณฑ

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค
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4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑอื่น (เครื่องเลนสนาม) สําหรับเด็ก ศพด. ปนปาย มาโยก 100,000 0 0 0 กองการศึกษาฯ
ท่ีดินและส่ิงกอสราง อบต.ทายตลาด

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน เลนสกลองถายรูป เพ่ือจัดซ้ือเลนสกลอง จํานวน 1 อัน 40,400 0 0 0 กองชาง
แทนของเดิม 18,000 - - -

ท่ีดินและส่ิงกอสราง เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการบริหารงาน จํานวน 1 ชุด 16,000 - - -
อบต.

เครื่องสํารองไฟฟา ปองกันคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด 6,400 - - -
เสียหายจากระบบไฟฟา
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