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สวนที่ 1

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทอํานาจหนาท่ีกวางขวางมากข้ึน โดยไมเพียงแตจะมีหนาท่ี
ใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะยังเปนองคกรท่ีเปดโอกาสให
ประชาคมทองถ่ินไดมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน

นอกจากนี้ ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามมาตรา 1๖ (๑)
บัญญัติให อบต.มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง เพ่ือเปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาใหบรรลุสูสภาพการณท่ีตองการในอนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทํา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548” และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้ึน
มีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนพัฒนา หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒. แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล และ
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือใช
เปน เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการจากแผนสี่ป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และ
ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ซึ่งเปนการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีแนวคิด
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด

ดังนั้นโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสี่ป
นั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  มีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการรวมท้ัง
ผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ

บทนํา
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2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรก ของหวงระยะเวลาสี่ป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ตอไป

ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่
1) เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และแผนพัฒนาระดับตางๆ
เพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา โดยตองพิจารณาถึง

(๑) ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.๒ค) และ
ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

(๒) การใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆอยางเหมาะสม ในกรณีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการจัดทําผังเมืองหรือผังตําบลแลว ใหใชผังเมืองหรือผังตําบลเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปดวย

(๓) หลักการบูรณาการโครงการระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานอ่ืนๆ กลาวคือโครงการท่ีมีวัตถุประสงครวมกันและสามารถจัด
กิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูในเขตติดตอกันหาก
สามารถจัดทําโครงการพรอมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณใหมีลักษณะสอดคลองตอเนื่องกัน
แลว ใหทําการประสานและบูรณาการโครงการ เพ่ือลดความซ้ําซอน ประหยัดงบประมาณและทําใหประชาชน
ไดรับประโยชนมากยิ่งข้ึน

(๔) หลักการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดย
- สนับสนุนให มีการจัดทําแผนชุมชนให เกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี โดยการให

คําแนะนําในการจัดทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัด
เวทีประชาคมและพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมท่ีตองดําเนินการรวมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีด
ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป

- พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนปญหาความตองการของประชาชนจาก
การจัดเวทีประชาคมทองถ่ินมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ท้ังนี้เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ีบูรณา
การการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือเปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปญหา
ความตองการของประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความเห็นพองตองกันและการทํางานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ
ในพ้ืนท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของ
ประชาชน

2) เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ โดยจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทําโครงการใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปท่ีใกลเคียงความจริง และในการจัดทําโครงการให
มีการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการ กลาวคือ โครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชนและมีความจําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติกอน โดยอาจแยกประเภทของโครงการเปน
๓ ประเภท คือ
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(๑) โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเอง
(๒) โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการตามท่ีมี

ระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนดไว
(๓) โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน

3) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการพัฒนา ท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสี่ป ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน

4) เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยง ระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด
และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด นโยบาย
ของผูบริหารท่ีแถลงตอสภาทองถ่ินกับงบประมาณรายจายประจําป

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ/
กลุมจังหวัด/ จังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

งบประมาณรายจายประจําป

แผนการดําเนินงานประจําป
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๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
1) เพ่ือนําไปใชเปนกรอบ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีใกลเคียงกับความจริง และเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน
2) เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานงาน และบูรณาการโครงการพัฒนาระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืน
3) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล ติดตาม การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติให

บรรลุสูวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา รวมท้ังใชในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

4) เพ่ือเปนเครื่องมือในการวางแผนการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

๑.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หลังจากท่ีไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินแลว ก็ถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ซึ่งกําหนดข้ันตอนดําเนินการ 4 ข้ันตอน   ดังนี้
 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจง

แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนชวยเหลือทางวิชาการ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

 ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1) ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจายุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของประชาชน
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ประชาคมทองถ่ิน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาโดยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในครั้ง
แรกใหเวทีการประชุมรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปป เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
ตอไป

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณา ทบทวนวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว ยังมี
ความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา/แนวทางการพัฒนา ท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปก็ได รวมท้ังกําหนดโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมเติม หรือตัดทอนลงได

3) เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไร
บางท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายของแนวทางการพัฒนา ท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบใน
การพัฒนา
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4) โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ ดังนี้

- พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
- มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป ไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนในชวงถัดไปดวย เนื่องจากใน
การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสี่ป
ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไม
สามารถระบุไวในชวงสี่ป ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ได

- เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในข้ันตอนของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรมตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

 งบประมาณรายรับ รายจาย
 ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ
 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ

ในเรื่องนั้นๆ

เม่ือพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการ อยางนอย 3 ประเภท คือ
 โครงการท่ีทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน กําลังคน

วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการ (๔ M) ท่ีจะดําเนินการไดเอง
 โครงการท่ีทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีแตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงค
จะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุน ใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

 โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือ
เปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาว
อยูแลว ท้ังนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนอยูแลว โดยทองถ่ินจะตองเสนอขอรับการสนับและอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจนั้น)

 ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการ

สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานท่ัวไปแลว ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท่ีเลือก และตองการ
ขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะ
นํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บ
ขอมูลท้ังขอมูลภายใน และขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค) ได

2) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
- การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
- การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา



- ๖ –

- การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
- การตัดสนิใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสี่ป

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
- การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและนําเสนอท่ีประชุม ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมา โดยประเมินท้ังในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ

- การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผาน
มาแลวใหท่ีประชุมตามขอ 1 รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสี่ป

กรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แตมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนได ท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงผล และวัตถุประสงคท่ีมีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาอบต.

- การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการ
พัฒนาท่ีหลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ
พัฒนาท้ังสิ้น แตมีความสําคัญ และความจําเปนเรงดวนตางกัน ท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว
ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะ
การท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ แตในหวงระยะเวลา
สามป ของแผนพัฒนาทองถ่ินปนั้น อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนน คัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนนเพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ีเปน
วิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่ง อบต.สามารถเลือก
วิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม

- การตัดสนิใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสีป่ หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนา
แลว  ท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ จะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้น
มาดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวา
มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค (Swot Analysis) อีกครั้ง
 ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสีป่แลว ใหท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาทองถ่ิน รวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา จากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป



- ๗ -

ในข้ันตอนนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะรวมกันพิจารณา เพ่ือ
กําหนด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก โดยกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
ยอมมีความหลากหลาย ซึ่งในท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น ดังตอไปนี้

1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี
กําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน ซึ่งอาจมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเอง
โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ

2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง
เดียวกันระหวางแนวทางการพัฒนา

3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินงาน และในดาน
ของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
- จากความจําเปนเรงดวน
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของอบต.
- ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสี่ป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได ตอไป
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปโดยมีเคาโครงประกอบดวย 5 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน
สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2557-2560)
สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ
สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล
2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือเสนอผูบริหาร

ทองถ่ิน
3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป
ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่

1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ีผานการพิจารณาให
ผูบริหารทองถ่ิน เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
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2) ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ในกรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน

3) เม่ือสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปแลว สภาทองถ่ินจะสงให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ
โดยท่ัวกัน

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
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การเตรียมการ รวบรวม/วิเคราะหขอมลู

การรวบรวมแผนงาน/ โครงการ

การวิเคราะหแผนงาน/โครงการ

-สวนราชการ
-ประชาชน

จัดทํา “ราง” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

คกก. สนับสนุนการจดัทํา
แผนพัฒนา อบต.ทายตลาด

พิจารณา “ราง” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
คกก.พัฒนา อบต.ทายตลาด

อนุมัติ

ประกาศใช

นายก อบต.ทายตลาด

ภายในเดือนตลุาคม
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๑.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณา

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง และสงผลท้ัง
ในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหทองถ่ินนํามาตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และ
ใชทรัพยากรในการบริหารทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซึ่งทรัพยากรในการ
บริหารตามหลักการบริหารแบบ 4 M ประกอบดวย

1) เงิน (Money) ท้ังเงินงบประมาณของ อบต. และแหลงงบประมาณภายนอก
2) คน (Man) ตั้งแตผูบริหาร พนักงานสวนตําบลทุกระดับ รวมท้ังประชาชนในทองถ่ิน
3) วัสดุอุปกรณ (Materials) เครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีสามารถนํามาใชใน

การบริหารงาน
4) การบริหารจัดการ (Manage) เปนสิ่งท่ีขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตน ใหเกิด

ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาท่ียั่งยืน
ดังนั้น แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมี

กระบวนการวางแผนการพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือกําหนดทิศทางใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซึ่งแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไดกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการท่ีจัดทําข้ึนสําหรับงบประมาณในแตละป โดยมีความตอเนื่องและครอบคลุมระยะเวลาสีป่

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



-9-

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

1. ดานกายภาพ

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ประวัติความเปนมา
ตําบลทายตลาด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีชาวบานมาตั้งหลักปกฐานดั้งเดิม เปนชาวไทย

ตําบลทายตลาดเดิมท่ีมีชื่อวา  หางสลาด  สาเหตุเนื่องมาจากมีปลาชุกชุมมากชาวบานจึงพากันเรียกวาบาน
หางสลาด  และตอมาจึงเปลี่ยนชื่อใหมวาตําบลทายตลาด  และเนื่องจากตําบลนี้อยูหางไกลตลาดจึงตั้งชื่อให
สอดคลองกับชื่อเกาท่ีชื่อหางสลาด เปนตําบลทายตลาด ตั้งแตนั้นมา

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ตั้งอยูหมูท่ี 3 ตําบลทายตลาด อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลทายตลาด เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีลักษณะดินเหนียวเหมาะสําหรับใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

คือปลูกขาว ซึ่งสามารถทํานาไดปละ ๒ – ๓ ครั้ง และผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณท่ีคอนขางมากแมในชวงฤดูแลง
ก็ยังสามารถทํานาปรังได เนื่องจากมีระบบชลประทานแบบท่ัวถึง มีอุปสรรคเฉพาะในชวงฤดูฝนท่ีมักเกิดปญหา
น้ําทวมขังแทบทุกป ประกอบกับปริมาณน้ําจากทางภาคเหนือจะไหลหลากเขาทวมพ้ืนท่ี สงผลใหพืชผลทางการ
เกษตรไดรับความเสียหายเปนอยางมาก

๑.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพโดยท่ัวไป ตําบลทายตลาดมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น และพายุไตฝุนอีก
ดวย โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘.๓ องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยปละประมาณ ๑,๑๔๗.๖ มิลลิเมตร สําหรับฤดูกาลตางๆ มี ๓ ฤดู คือ

- ฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลง
- ฤดูฝน   ระหวางเดือน มิถุนายน – ตุลาคม   อากาศจะชุมชื้นในเดือนกันยายน
- ฤดูหนาว ระหวางเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศรอน

๑.4 ลักษณะดิน
ตําบลทายตลาด เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีลักษณะดินเหนียวเหมาะสําหรับใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ขอมูลจํานวนเน้ือที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด (การจัดเกบ็ขอมูลตั้งแตป 2554)
หมูท่ี จํานวนเน้ือท่ีดิน/ตร.ม. จํานวนเน้ือท่ี/ไร ท่ีอยูอาศัย/ไร ท่ีนา/ไร 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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1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา

ระบบประปาและแหลงน้ํา
ท่ี ประเภทแหลงน้ํา จํานวน (แหง) /ท่ีตั้ง
1 ประปาหมูบาน

1) ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง จายน้ํา หมู 6,7
2) ประปาหมูบาน แบบกรมอนามัย จายน้ํา หมู 1,2,3,4,5
3) ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดเล็ก  จายน้ํา หมู 2

4 แหง
ตั้งอยูหมูท่ี 6
ตั้งอยูหมูท่ี 1
ตั้งอยูหมูท่ี 2

2. ท่ีดิน/หนองน้ําสาธารณะ
1) หนองศาลา  (เนื้อท่ี 21 ไร)
2) หนองเสือ (เนื้อท่ี 9 ไร 3 งาน)
3) หนองหลังวัดหลวง   (เนื้อท่ี 29 ไร 3 งาน 25 ตารางวา)
4) หนองกระชอน (เนื้อท่ี 171 ไร 3 งาน 97 ตารางวา)
5) หนองพุทธา (เนื้อท่ี 31 ไร 1 งาน 80 ตารางวา)
6) หนองกระเดื่อง (เนื้อท่ี 26 ไร 2 งาน 20 ตารางวา)
7) หนองโพช (เนื้อท่ี 13 ไร)
8) หนองกุง (เนื้อท่ี 7 ไร 3 งาน 70 ตารางวา)
9) หนองแขม   (เนื้อท่ี 16 ไร 1 งาน 11 ตารางวา)
10) หนองจอก (เนื้อท่ี 4 ไร 1 งาน 97 ตารางวา)
11) หนองโสน (เนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 30 ตารางวา)
12) หนองลาดเอียด

12 แหง
ตั้งอยูหมูท่ี 1
ตั้งอยูหมูท่ี 2
ตั้งอยูหมูท่ี 2
ตั้งอยูหมูท่ี 3
ตั้งอยูหมูท่ี 4
ตั้งอยูหมูท่ี 4
ตั้งอยูหมูท่ี 4
ตั้งอยูหมูท่ี 6
ตั้งอยูหมูท่ี 6
ตั้งอยูหมูท่ี 7
ตั้งอยูหมูท่ี 7
ตั้งอยูหมูท่ี 7

3. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
1) ฝาย

1 แหง
ตั้งอยูหมูท่ี 3

ที่มา: ขอมูลจากกองชาง องคการบริหารสวนตาํบลทายตลาด  ณ  ตุลาคม 2559
1.6 ลักษณะของไมและปาไม

ตําบลทายตลาดไมมีพ้ืนท่ีหลักท่ีเปนพ้ืนท่ีปาไม สวนใหญจะเปนไมยืนตน ท่ีปลูกบริเวณหนองน้ํา
สาธารณะ เชน  ตนสะเดา  ตนมะมวง  ตนข้ีเหล็ก ฯลฯ
2. ดานการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
ท่ีตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะหางจากอําเภอ)

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ตั้งอยูเลขท่ี 34 หมูท่ี 3 ตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี  อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรี ระยะหางจากอําเภอประมาณ 18 กิโลเมตร กอตั้ง
เปนสภาตําบลเม่ือ พ.ศ. 2539 เปนองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2539 มีอาณาเขต
ติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดเขตตําบลโพธิ์ตรุ
ทิศตะวันออก ติดเขตตําบลตะลุง , ตําบลงิ้วราย
ทิศใต ติดเขตตําบลสี่คลอง , ตําบลงิ้วราย
ทิศตะวันตก ติดเขตตําบลบานขอย , ตําบลโพธิ์ตรุ
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เนื้อท่ี (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร)

ตําบลทายตลาด  มีเนื้อท่ี 14.78 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 9,175 ไร
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด แบงเขตการปกครอง จํานวน 7 หมูบาน ดังนี้
หมูท่ี 1 บานไผแหลม นายจําเนียน    ชูมล ผูใหญบานหมูท่ี 1
หมูท่ี 2 บานวัดหลวง นายเพ็ญ รอตศรี ผูใหญบานหมูท่ี  2
หมูท่ี 3 บานทาควาย นางวันเพ็ญ จันทรสกุลณี ผูใหญบานหมูท่ี  3
หมูท่ี 4 บานใน นายมานพ      ฟกแดง กํานันตําบลทายตลาด
หมูท่ี 5 บานโรงหนอง น.ส.สาคร ราชะเนตร ผูใหญบานหมูท่ี 5
หมูท่ี 6 บานทาขาม นายประจบ คุมศักดิ์ ผูใหญบานหมูท่ี  6
หมูท่ี 7 บานคลองกุม นายสํารวย จันทรอุไร ผูใหญบานหมูท่ี  7

2.2 การเลือกตั้ง
ขอมูลผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

จํานวนประชากรแยกตามเกณฑอายุ ชาย หญิง รวม
บุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ป ข้ึนไป 1,152 1,304 2,456
ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักบรหิารการทะเบียนอําเภอเมืองลพบุรี ณ เดือนสิงหาคม 2559

3.ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ตารางประชากรแยกตามเพศ/จํานวนครัวเรือน (พ.ศ.2559)

หมูท่ี ชื่อหมูบาน
ป 2559

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

1 บานไผแหลม 242 256 3ฃ498 177
2 บานวัดหลวง 199 233 432 162
3 บานทาควาย 301 355 656 205
4 บานใน 205 228 433 164
5 บานโรงหนอง 101 101 202 73
6 บานทาขาม 209 239 448 172
7 บานคลองกุม 166 165 331 125

รวม 1,423 1,577 3,000 1,078
ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียนอําเภอเมืองลพบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2559

ความหนาแนนของประชากรตําบลทายตลาด = 203 คน/ตารางกิโลเมตร (จํานวนประชากรท้ังหมด/จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด)
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร ป 2559

เกณฑอายุ
ป 2559

จํานวนเพศ
ชาย
(คน)

จํานวนเพศ
หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ชวงอายุ 0-15 ป 234 239 473
อายุ 15-18 ป 59 48 107
อายุ 18-25 ป 141 162 303
อายุ 26-59 ป 784 820 16,04
อายุ 60 ป ข้ึนไป 203 310 513

รวมท้ังหมด 1,421 1,579 3,000
ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียนอําเภอเมืองลพบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2559
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ขอมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตําบลทายตลาด ป 2559 (แยกชาย –หญิง)

ท่ี อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) จํานวนรวม (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 – ปศุสัตว 12 12 24
6. รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 42 33 75
7. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 - 4
8. พนักงานบริษัท 7 7 14
9. รับจางท่ัวไป 547 562 1,109
10. คาขาย 40 72 112
11. ธุรกิจสวนตัว 7 13 20
12. อาชีพอ่ืน (นอกเหนือจากท่ีกลาว) 30 50 80
13. กําลังศึกษา 224 252 476
14. ไมมีอาชีพ 49 100 149

รวมท้ังหมด 1,151 1,288 2,439
ที่มา: ขอมูลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ปงบประมาณ 2559

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

ที่ สถานศึกษา สถานที่ตั้ง ระดับชั้น ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
ทายตลาด

ม.3
(อบต.ทายตลาด)

เตรียมอนุบาล
(2 ขวบคร่ึง-
4 ขวบ)

19 20 39

รวมทั้งสิ้น 19 20 39
2. โรงเรียนวัดหลวงทายตลาด หมู 2 ประถมศึกษา

- อนุบาล 1-2
- ป.1-ป.6

8
32

10
45

18
77

รวมทั้งสิ้น 40 55 95
3. โรงเรียนวัดตะเคียน หมู 5 ประถมศึกษา

- อนุบาล 1-2
- ป.1-ป.6
มัธยมศึกษา
(ตอนตน)

- ม.1-3

5
25

23

5
23

18

10
48

41
รวมทั้งสิ้น 53 46 99

4. โรงเรียนวัดทาขาม หมู 6 ประถมศึกษา
- อนุบาล 1-2
- ป.1-ป.6

7
24

5
26

12
50

รวมทั้งสิ้น 31 31 62
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ที่มา: ขอมูลจากสถานศึกษา ณ เดือนตุลาคม 2559

- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 1 แหง
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แหง
- ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทายตลาด 1 แหง

4.2 สาธารณสุข
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทายตลาด (รพ.สต.) จํานวน 1 แหง
(ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 2 บานวัดหลวง)
ตาราง: ขอมูลผูปวยที่ใชบริการจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทายตลาด ประจาํปงบประมาณ 2559

ลําดับท่ี ชนิด/อาการของโรค จํานวน (คน)
1. ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 1,413
2. ฟนผุชนิดอ่ืนๆ 1,116
3. วิงเวียน มึนงง 210
4. ตาอักเสบ 79
5. ปวดกลามเนื้อ 124
6. ปวดศีรษะ 85
7. ไมเกรน 80
8. ตาแดงจากเชื้อไวรัส 23
9. เหน็บชา 50

10. ภูมิแพ 16
11. กระเพาะปสสาวะอักเสบ 22
12. คลื่นไสอาเจียน 24
13. ไขมันในเลือดสูง 21
14. ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 22
15. ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง 25
16. ตะคริว 15
17. ปวดบาหรือปวดไหล 38
18. หลอดลมอักเสบ 12
19. แผลจากการกดทับ 8
20. ถูกพิษของสัตวเลื้อยคลาน 7

ที่มา: ขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลทายตลาดประจําป 2556 ณ  เดือนเมษายน 2558

- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100%
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4.3 สถิติอาชญากรรมและยาเสพติด

ลําดับที่ ขอกลาวหา
ป 2558 ป 2559

จํานวนคดี จํานวน
ผูตองหา

จํานวนคดี จํานวน
ผูตองหา

1 ยาเสพติด 11 11 4 5
2 การพนัน 2 10 2 12
3 คาประเวณี - - - -
4 สถานบริการ - - - -
5 ฉอโกง - - 1 -
6 อาวุธปน 1 1 1 1
7 วิ่งราวทรัพย - - - -
8 ลักทรัพย 1 2 1 1
9 พยายามฆา 1 1 - -

10 พรากผูเยาว - - - -
11 ทํารายรางกาย - - - -
12 สลากกินรวบ - - 1 1
13 ทารุณกรรมสัตว 1 1 - -

ท่ีมา : ขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรทาหิน  ณ  เดือนตุลาคม 2559

4.4 การสังคมสงเคราะห
ลําดับท่ี การสังคมสงเคราะห จํานวนผูท่ี

ไดรับสวัสดิการ
งบประมาณสนับสนุน

1 การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 482 งบประมาณเงินอุดหนนุกรมสงเสริมฯ
2 การจายเบี้ยยังชีพผูพิการ 68 ”
3 การจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 1 ”
4 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทายตลาด
5 สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค สําหรับ

ผูดอยโอกาส /ผูมีรายไดนอย
150

ท่ีมา : ขอมูลจากงานพัฒนาชุมชน   ณ  เดือนตุลาคม 2559
5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนสง (ถนนและสะพาน)
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  สามารถติดตอกับตําบลอ่ืน ๆ และอําเภอตาง ๆ โดย

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบานบําหรุ – บานทาขาม ตัดผานเปนเสนทางหลัก

ประเภท จํานวน
(สาย/แหง)

ระยะทางรวม
(ก.ม.) วัตถุประสงค

ถนน
ถนน คสล.
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
สะพาน
สะพานไม (ม.7=3 แหง
ม.4= 2 แหง ม.2= 1 แหง)

17
4

25

6

54.4

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย

เพ่ือการคมนาคม
ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย
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- ระบบเสียงตามสาย 1            ชุด
(กระจายเสียง  7  หมูบาน)

- หอกระจายขาว                                           7           หมูบาน
5.2 การไฟฟา

- มีครัวเรือนท่ีไดรับบริการไฟฟา ตามบานเรือน ท่ีพักอาศัย รอยละ 100% ของครัวเรือนท้ังหมด
- มีไฟฟาสาธารณะสองสวางตามถนนในหมูบาน คิดเปนรอยละ 70% ของถนนทุกสาย

5.3 การประปา
ท่ี ประเภทแหลงน้ํา จํานวน (แหง) /ท่ีตั้ง
1 ประปาหมูบาน

1) ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง จายน้ํา หมู 6,7
2) ประปาหมูบาน แบบกรมอนามัย จายน้ํา หมู 1,2,3,4,5
3) ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดเล็ก  จายน้ํา หมู 2

4 แหง
ตั้งอยูหมูท่ี 6
ตั้งอยูหมูท่ี 1
ตั้งอยูหมูท่ี 2

2. ท่ีดิน/หนองน้ําสาธารณะ
1) หนองศาลา  (เนื้อท่ี 21 ไร)
2) หนองเสือ (เนื้อท่ี 9 ไร 3 งาน)
3) หนองหลังวัดหลวง   (เนื้อท่ี 29 ไร 3 งาน 25 ตารางวา)
4) หนองกระชอน (เนื้อท่ี 171 ไร 3 งาน 97 ตารางวา)
5) หนองพุทธา (เนื้อท่ี 31 ไร 1 งาน 80 ตารางวา)
6) หนองกระเดื่อง (เนื้อท่ี 26 ไร 2 งาน 20 ตารางวา)
7) หนองโพช (เนื้อท่ี 13 ไร)
8) หนองกุง (เนื้อท่ี 7 ไร 3 งาน 70 ตารางวา)
9) หนองแขม   (เนื้อท่ี 16 ไร 1 งาน 11 ตารางวา)
10) หนองจอก (เนื้อท่ี 4 ไร 1 งาน 97 ตารางวา)
11) หนองโสน (เนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 30 ตารางวา)
12) หนองลาดเอียด

12 แหง
ตั้งอยูหมูท่ี 1
ตั้งอยูหมูท่ี 2
ตั้งอยูหมูท่ี 2
ตั้งอยูหมูท่ี 3
ตั้งอยูหมูท่ี 4
ตั้งอยูหมูท่ี 4
ตั้งอยูหมูท่ี 4
ตั้งอยูหมูท่ี 6
ตั้งอยูหมูท่ี 6
ตั้งอยูหมูท่ี 7
ตั้งอยูหมูท่ี 7
ตั้งอยูหมูท่ี 7

3. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
1) ฝาย

1 แหง
ตั้งอยูหมูท่ี 3

ที่มา: ขอมูลจากกองชาง องคการบริหารสวนตาํบลทายตลาด  ณ  เดือนตุลาคม 2559
5.4 โทรศัพท : เขตตําบลทายตลาด ประชาชนมีโทรศัพทใชรอยละ 100 ของจํานวนผูใช

- ระบบเสียงตามสาย 1            ชุด
(กระจายเสียง  7  หมูบาน)

- หอกระจายขาว                                           7           หมูบาน
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ

ลําดับท่ี รายการ จํานวน
1 ไปรษณียหรือการสื่อสาร ตําบลทายตลาด ไมมีจุดใหบริการสงไปรษณีย

แตไปรษณียเขาถึงท้ังตําบล
2 ไฟกระพริบ 25 ตัว



3 ปายจราจร 7 แผนปาย
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร

พ้ืนท่ีตําบลทายตลาด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยแบงประเภทหลักๆ ไดดังนี้
- นาขาว  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 6,317 ไร
- ชะอม   จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก  130 ไร
- พืชสวนอ่ืนๆ เชน มะนาว ขาวโพด กลวยน้ําวา พริกข้ีหนู ฯลฯ  จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 32 ไร

6.2 การประมง
- บอปลา    จํานวน   35  บอ

6.3 การปศุสัตว
- ไก เปด หมู   รวมจํานวน  42  ฟารม

6.4 การบริการ -
6.5 การทองเท่ียว -
6.6 อุตสาหกรรม -
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ

ท่ี ช่ือกลุม หมูท่ี จัดตั้ง/
จดทะเบียน

จํานวน
สมาชิก
(คน)

หมายเหตุ

1. กลุมพลังสามัคคี (สถานีจายน้ํามันเพ่ือการเกษตร) 2 12  พ.ย. 48 100
2. ศูนยขาวชุมชนตําบลทายตลาด 3 - -
3. ภูมิปญญาทองถ่ินการทอเสื่อกก 3 - 35
4. กลุมทอตะกราเชือกปานศรนารายณ 6 - 15
5. กลุมแมบานเย็บผาทายตลาด 4 29 ก.ย.49 15
ประเภทธุรกิจในเขตองคการบริหารบริหารสวนตําบล

1) ศูนยจําหนายและบริการซอมแซมรถยนต - แหง
2) ศูนยจําหนายและบริการซอมแซมรถจักรยนต 6 แหง
3) รานคาและบริการ 5 แหง

6.8 แรงงาน
ประชากรสวนใหญในเขตตําบลทายตลาด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการทํานา ทําสวน เลี้ยง

สัตว รับจางและรับราชการ
ขอมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตําบลทายตลาด ป 2559 แยกชาย -หญิง

ท่ี อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) จํานวนรวม (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 – ปศุสัตว 12 12 24
6. รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 42 33 75
7. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 - 4
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8. พนักงานบริษัท 7 7 14
9. รับจางท่ัวไป 547 562 1,109
10. คาขาย 40 72 112
11. ธุรกิจสวนตัว 7 13 20
12. อาชีพอ่ืน (นอกเหนือจากท่ีกลาว) 30 50 80
13. กําลังศึกษา 224 252 476
14. ไมมีอาชีพ 49 100 149

รวมท้ังหมด 1,151 1,288 2,439

ที่มา: ขอมูลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ปงบประมาณ 2559
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูท่ี ชื่อหมูบาน
ป 2559

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

1 บานไผแหลม 242 256 3ฃ498 177
2 บานวัดหลวง 199 233 432 162
3 บานทาควาย 301 355 656 205
4 บานใน 205 228 433 164
5 บานโรงหนอง 101 101 202 73
6 บานทาขาม 209 239 448 172
7 บานคลองกุม 166 165 331 125

รวม 1,423 1,577 3,000 1,078
7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ลําดับท่ี ประเภทของการทําการเกษตร จํานวนเนื้อท่ีทําการเกษตร (ไร)
1 ชะอม 130 ไร
2 นาขาว 6,317 ไร
3 พืชสวนอ่ืนๆ 32 ไร

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
ลําดับท่ี ประเภทของแหลงน้ําทางการเกษตร ท่ีตั้ง หมายเหตุ

1 ประปาหมูบานแบบกรมอนามัย ม.1
หนองศาลา ม.1 หนองน้ําสาธารณะ

2 ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดเล็ก ม.2
หนองเสือ ม.2
หนองหลังวัดหลวง ม.2

3 หนองกระชอน ม.3
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ ม.3
ฝาย ม.3
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ลําดับท่ี ประเภทของแหลงน้ําทางการเกษตร ท่ีตั้ง หมายเหตุ

4 หนองพุทธา ม.4
หนองกระเดื่อง ม.4 หนองน้ําสาธารณะ
หนองโพช ม.4

5 หนองกุง ม.6
หนองแขม ม.6

6 หนองจอก ม.7
หนองโสน ม.7

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
น้ําเพ่ือการอุปโภค ไดแก น้ําประปาหมูบาน
น้ําเพ่ือการบริโภค  สวนใหญประชาชนตําบลทายตลาด ใชภาชนะในการกักเก็บน้ําฝนเพ่ือการบริโภค

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา

ศาสนาประจําชาติ ไดแก ศาสนาพุทธ ประชาชนสวนใหญในตําบลทายตลาด นับถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจําป

1) ประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ
2) ประเพณีแหเทียน (วันเขาพรรษา) ถวายวัด 3 วัด ไดแก วัดตะเคียน วัดทาขาม

และวัดหลวงทายตลาด
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น

การทอเสื่อดวย กก ซึ่งเปนพืชน้ําท่ีข้ึนในบริเวณหนองน้ํา บงึสาธารณะ สามารถนํามาทําเปนเสื่อ
กก สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในตําบลทายตลาด

การสานตะกราดวยเชือกปานศรนารายณ เปนอีกกลุมอาชีพในตําบลทายตลาด ท่ีสรางอาชีพและ
รายไดใหประชาชนในตําบลทายตลาด

ภาษาถ่ินท่ีใชเปนภาษาไทย
8.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก -

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา

ท่ีดิน/หนองน้ําสาธารณะ
1) หนองศาลา  (เนื้อท่ี 21 ไร)
2) หนองเสือ (เนื้อท่ี 9 ไร 3 งาน)
3) หนองหลังวัดหลวง   (เนื้อท่ี 29 ไร 3 งาน 25 ตารางวา)
4) หนองกระชอน (เนื้อท่ี 171 ไร 3 งาน 97 ตารางวา)
5) หนองพุทธา (เนื้อท่ี 31 ไร 1 งาน 80 ตารางวา)
6) หนองกระเดื่อง (เนื้อท่ี 26 ไร 2 งาน 20 ตารางวา)
7) หนองโพช (เนื้อท่ี 13 ไร)
8) หนองกุง (เนื้อท่ี 7 ไร 3 งาน 70 ตารางวา)
9) หนองแขม   (เนื้อท่ี 16 ไร 1 งาน 11 ตารางวา)
10) หนองจอก (เนื้อท่ี 4 ไร 1 งาน 97 ตารางวา)
11) หนองโสน (เนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 30 ตารางวา)
12) หนองลาดเอียด
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9.2 ปาไม

ไมมีพ้ืนท่ีปาไม เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม เปนพ้ืนท่ีนาการเกษตร
9.3 ภูเขา

ไมมีพ้ืนท่ีภูเขาในเขตพ้ืนท่ีตําบลทายตลาด
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทายตลาด มีทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญเปนหนองน้ําสาธารณะ เม่ือมีการ
บริหารจัดการน้ําอยางดี จะมีน้ําใชเพียงพอในการทําการเกษตร
10.อ่ืนๆ (ถามีระบุดวย) -
2.1 ขอมูลดานเศรษฐกิจ

ประชากรสวนใหญในเขตตําบลทายตลาด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการทํานา ทําสวน เลี้ยง
สัตว รับจางและรับราชการ

2.1.1 ขอมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตําบลทายตลาด ป 2558
แยกชาย -หญิง

ท่ี อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) จํานวนรวม (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 – ปศุสัตว 7 6 13
6. รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 41 41 82
7. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 - 3
8. พนักงานบริษัท 9 14 23
9. รับจางท่ัวไป 520 534 1,054
10. คาขาย 35 78 113
11. ธุรกิจสวนตัว 7 4 11
12. อาชีพอ่ืน 5 9 14
13. กําลังศึกษา 231 260 491
14. ไมมีอาชีพ 73 109 182

รวมท้ังหมด 1,126 1,253 2,379
ที่มา: ขอมูลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ปงบประมาณ 2558



สวนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560)

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558
ประมาณการ รายจายจริง ประมาณการ รายจายจริง

ก. รายจายตามงบประมาณ
รายจาย

รายจายประจํา
- งบกลาง 1,124,940 1,123,393 1,049,935 1,039,258
- หมวดเงินเดือน 2,641,602 2,618,676 3,554,481 3,206,260
- หมวดคาจางประจํา 104,270 104,270 190,194 190,054
- หมวดคาจางช่ัวคราว 1,301,250 1,170,950 1,886,452 1,761,295
- หมวดคาตอบแทน 2,676,810.78 2,458,570 3,137,743 2,582,326
- หมวดคาใชสอย 2,455,321.80 2,098,446.90 3,830,414 2,005,253.25
- หมวดคาวัสดุ 1,933,285.19 1,683,642.78 1,911,598 1,526,037.98
- หมวดคาสาธารณูปโภค 664,030.23 610,956.22 696,583 663,328.52
- หมวดเงินอุดหนุน 1,033,000 1,010,800 1,057,000 944,500
- หมวดรายจายอ่ืน 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. รายจายเพ่ือการพัฒนา

-หมวดคาครภุณัฑ
-หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

533,200
407,900

471,190
406,100

347,600
313,000

345,600
312,000

รวมรายจายเพ่ือการพัฒนา 941,100 877,290 660,600 657,600
รวมรายจายจริงตามงบประมาณ 16,967,800 15,801,858.90 18,000,000 14,600,912.75
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หมวดรายจาย ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
ประมาณการ รายจายจริง ประมาณการ รายจายจริง

ก. รายจายตามงบประมาณ
รายจาย

รายจายประจํา
- งบกลาง 1,112,033 805,791 6,070,440
- หมวดเงินเดือน 5,324,602 5,190,892 5,961,840
- หมวดคาจางประจํา 229,040 229,040 230,020
- หมวดคาจางช่ัวคราว 2,164,000 2,163,220 2,332,980
- หมวดคาตอบแทน 493,223 285,370 291,500
- หมวดคาใชสอย 2,692,810 1,570,197.20 2,552,400
- หมวดคาวัสดุ 2,133,442 1,537,319.11 1,725,920
- หมวดคาสาธารณูปโภค 875,000 737,214.07 790,000
- หมวดเงินอุดหนุน 985,000 937,158 924,000
- หมวดรายจายอ่ืน 25,000 25,000 25,000

รวม 16,034,150 13,481,201.38 20,904,100
ข. รายจายเพ่ือการพัฒนา

-หมวดคาครภุณัฑ
-หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

265,850
1,700,000

253,850
1,681,000

2,595,900
-

รวมรายจายเพ่ือการพัฒนา 1,965,850 1,934,850 2,595,900
รวมรายจายจริงตามงบประมาณ 18,000,000 15,416,051.38 23,500,000

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28-30 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แผนการดําเนินงาน ป 2559
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541
ไดแก ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลทายตลาดไดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปงบประมาณ
2559 ไดสรุปผลการดําเนินการดังนี้
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

(รายละเอียดโครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ทายตลาด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร
ปท่ี 1  (2559) ปท่ี  2  (2560) ปท่ี  3  (2561) รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 66 31,763,900 46 10,413,770 33 9,413,300 145 51,590,970
2. การสงเสรมิคณุภาพชีวิต 30 6,433,800 28 3,499,800 26 5,224,800 84 15,158,400
3. การจดัระเบียบชุมชน/สังคม
และรักษาความสงบเรียบรอย 24 8,509,000 20 985,000 20 1,795,000 64 11,289,000
4. การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 4 80,000 3 80,000 4 80,000 11 240,000
5. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 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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ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

ที่เสร็จ
จํานวนโครงการที่

อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

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

2. การสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต

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

3. การจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษา
ความสงบเรียบรอย

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

4. การบรหิารจดัการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

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

5. การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

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

รวม 36 27.37 - - 95 72.52 - - - - 131 100

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ

2.1.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ
- องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนได

2.1.2 ผลกระทบ
- เนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด มีจํากัด ทําใหงบประมาณสําหรับการ

พัฒนามีไมเพียงพอ จึงไมสามารถดําเนินโครงการแกไขปญหาใหประชาชนไดอยางทันทวงทีในปงบประมาณ
เดียวกัน
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3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
3.1 เนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด มีจํากัด ทําใหงบประมาณสําหรับ

การพัฒนามีไมเพียงพอ จึงไมสามารถดําเนินโครงการแกไขปญหาใหประชาชนไดอยางทันทวงทีในปงบประมาณ
เดียวกัน

แนวทางแกไขปญหา
จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินโครงการ โดยผานประชาคมหมูบาน/ตําบล เพ่ือชวยเหลือตามความ

จําเปนกอน



สวนที่ 3

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

“ชุมชนเขมแข็งและนาอยูอยางยั่งยืน”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

2.3 เปาประสงค
1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของตําบลทายตลาด ไดรับการพัฒนาทุกดานโดยเฉพาะดาน

การคมนาคมและการขนสง
2) ประชาชนตําบลทายตลาด ไดรับการสงเสริมดานคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ท้ังเรื่องสุขภาพและรายได
3) สังคมและชุมชนม่ันคงเขมแข็ง มีความรักสามัคคี ปรองดอง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล บานเมืองสะอาดสวยงาม
5) ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษ

2.4 ตัวชีว้ัด
1) รอยละของถนน คูคลอง ท่ีไดรับการกอสรางปรับปรุง ซอมแซม ขุดลอก ฯลฯ
2) รอยละของผูท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ วามีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ
3) รอยละการเกิดคดีความ สถิติอาชญากรรมตางๆ ลดลง
4) รอยละการประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการฯ
5) จํานวนโครงการดานการอนุรักษประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดจัดทํา
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2.5 คาเปาหมาย

1) เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอม
2) เพ่ือเพ่ิมอาชีพและรายไดแกประชาชนตําบลทายตลาด
3) เพ่ือสงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
4) เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) เพ่ือสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

2.6 กลยุทธ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการนําเสนอปญหา ความตองการของชุมชน เพ่ือให

เกิดการขับเคลื่อนไดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน ตรงตามความเดือดรอนของประชาชนอยางครบถวน
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไว รวมถึงการประสานการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการพัฒนาตําบล
อยางตอเนื่อง ท้ังดานงบประมาณและอ่ืนๆ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
เปนความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การพัฒนาทองถ่ินจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาตั้งแตระดับชาติลงมาถึงระดับ

ทองถ่ินไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด /อําเภอ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด นโยบายการพัฒนาของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติ
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น

การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไม เกิดข้ึน
การวางแผน จึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตางๆ ในอนาคตและการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้น จึงกลาวไดวา การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือใหบรรลุผลท่ีปรารถนาองคการบริหารสวนตําบล

จึงจําเปนท่ีตองมีการวางแผนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาโดยการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยจะแสดงถึงทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคตท่ีตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน
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แผนผังแสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตาํบลทายตลาด

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท. ในเขตจังหวัด

แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด /อําเภอ ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
เปนการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนา

ของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน การถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละ
ชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน เพ่ือใหเกิด
การรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสราง

และรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือให
ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี
สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติ ท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ
20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง
2) ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2556 กําหนดใหภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจังหวัดลพบุรีอยูกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรีและอางทอง ควรเนนการรักษาความม่ันคงทางอาหารโดยการดูแลรักษา
ฐานทรัพยากรเกษตรท่ีสําคัญ การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑหลักในพ้ืนท่ี สงเสริมการใชประโยชนวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารสงออกประเภทธัญพืช พืชไร และปศุสัตว พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนาเสนทางขนสงตลอดลําน้ํา การแกไข
ปญหาน้ําทวม

แผนพัฒนากลุมจังหวัด
วิสัยทัศน “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู ทรัพยากรน้ําสมดุล

และยั่งยืน”
พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ

2. สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบ Logistics ใหมีประสิทธิภาพในการขนสงและกระจายสินคา
4. สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียวจากฐานความรูทางประวัติศาสตร

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
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แผนพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน “แหลงผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พลังงานทดแทน ทองเท่ียว
อารยธรรมและเมืองแหงความสุข”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
2. พัฒนาคุณภาพการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความสุข
4. เสริมสรางความม่ันคงและสรางมูลคาเพ่ิมดานพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
6. เสริมสรางความม่ันคงและชุมชนเขมแข็ง รูและเขาใจการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาเมือง พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการเมือง การบริหารจัดการองคกรท่ีดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการดานการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลการตอพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

จากการวิเคราะหสภาพปญหาและศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้
วิเคราะห SWOT องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

จุดแข็ง (Strength=S)
1. ตําบลทายตลาดมีลักษณะเปนท่ีราบลุม มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ ระบบชลประทานเขาไป

ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีเหมาะแกการทําเกษตร
2. มีทําเลท่ีตั้งเหมาะสม  ซึ่งเปนศูนยกลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากพ้ืนท่ีใกลเคียง

เชื่อมโยงเขาสูกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3.  เปนศูนยกลางการขนถายสินคาเกษตรและกระจายผลผลิตสูเมืองตางๆ
4.  การคมนาคมสะดวก  มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียง
5. มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสัตวน้ําท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการพัฒนาอาชีพ
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จุดออน (Weakness=W)

1. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ซึ่งราคาผลผลิตผกผันตลอด
การจะเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีมีรายไดท่ีแนนอนกระทําไดยาก

2.  การพัฒนาและการแกไขปญหาของประชาชน บางแผนงาน/โครงการท่ีเกินศักยภาพของ
อบต. ตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การอนุญาต/อนุมัติมีความลาชา

3.  ระบบขอมูลของทองถ่ินไมสามารถเชื่อมโยงในระหวางทองถ่ินดวยกันภายในเขต
จังหวัดได

4. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
โอกาส (Opportunity=O)

1. คณะกรรมการกระจายอํานาจไดกระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจหนาท่ีให องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาทองถ่ินของตนเองโดยอิสระ และมุง
ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินจะไดรับเปนสวนรวม  โดยใหมีการประสานแผนในเชิง
บูรณาการและผสมผสานรวมกัน

2.  นโยบายของรัฐบาล สนับสนุนทองถ่ินมากข้ึนในหลายๆ ดาน  เชน การสนับสนุน
งบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนท่ัวไปใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทําหนาท่ีไดโดยทองถ่ินเองหรือทํางานรวมกับสวนราชการตางๆ

3. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหการทํางานคลองตัวและมีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูล
จากแหลงภายนอกไดทันตอเหตุการณ

อุปสรรค/ขอจํากัด (Threat=T)
1. ภารกิจการถายโอนงานของรัฐบาลใหทองถ่ินรับผิดชอบยังไมชัดเจน
2. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมหลายฉบับทําใหเกิดปญหาในการตีความ
3. ผลกระทบของการเมืองท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ
4. การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี
5. งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ิน เปนการจัดทําแผนพัฒนาท่ีสอดคลอง เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตาม
ปจจัยตางๆ ตามสภาวการณของโลก สงผลใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จาก
สถานการณดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติตามลําดับและนํามาปรับตามสภาพพ้ืนท่ีของตําบลทายตลาด เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน และจากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีตําบลทายตลาด องคการบริหารสวนตําบล
ทายตลาด ไดขอมูลจากการรับฟงปญหาขอเสนอแนะของประชาชนท้ัง 7 หมูบาน สวนใหญมีความตองการให
องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด แกไขปญหาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน การซอมสรางถนน ทุกสาย



-31-

ในเขตตําบลใหสามารถเดินทางไดสะดวก รวมถึงถนนท่ีใชสําหรับรถเพ่ือการเกษตร เชื่อมตอถนนสายหลักใน
ตําบลไปยังทุงนา หนองน้ํา การขุดลอกคลอง หนองน้ําสาธารณะ เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการเกษตรโดยเฉพาะ
การทํานา ซึ่งถือเปนอาชีพหลักของประชาชนในตําบลทายตลาดเปนการรักษาความม่ันคงทางดานอาหารเปน
การรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรท่ีสําคัญ สงเสริมใหมีการสรางมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑหลักในพ้ืนท่ี

เนื่องจากตําบลทายตลาดมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  ระบบ
ชลประทานเขาไปท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีเหมาะแกการทําการเกษตร มีทําเลท่ีตั้งเหมาะสม ซึ่งเปนศูนยกลางรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตรจากพ้ืนท่ีใกลเคียงเชื่อมโยงเขาสูกรุงเทพฯและปริมณฑล มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก
เชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียง โดยเฉพาะเอ้ือตอการขนสงผลผลิตทางการเกษตรสูตลาดการคา แตเนื่องจาก
สภาพพ้ืนท่ีท่ีกวางขวาง แตมีงบประมาณในการพัฒนาเพียงเล็กนอย มีถนนลูกรังภายในแตละหมูบานจํานวน
หลายสาย การพัฒนาสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด จึงทําไดเพียงโครงสรางพ้ืนฐานทาง
คมนาคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพเล็กๆ นอยๆ เทานั้น ดังนั้น ทุกปท่ีผานมาองคการบริหาร
สวนตําบลทายตลาด จึงพัฒนาไดเพียงการปรับปรุงซอมแซมถนน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพ
เล็กๆ นอยๆ ประกอบกับเปนตําบลไมมีสิ่งดึงดูดความสนใจ ทําใหไมคอยไดรับการสนใจจากหนวยงานภายนอก
เทาท่ีควร

การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ครอบคลุม
การวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ แยกเปนแตละดาน เพ่ือชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความตองการ ไดดังนี้

1) การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ
อบต.ทายตลาด ได มีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลในดานตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน เชน การจัดเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแกการประกอบอาชีพของประชาชนในตําบล รายได
ประชากร จากขอมูล จปฐ.ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองลพบุรี

2) การวิเคราะหขอมูลสังคม
ในรอบปงบประมาณ ของแตละป โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองลพบุรี จะดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูลความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตในครัวเรือน ประกอบดวยขอมูลดาน
อาชีพ รายไดในครัวเรือน อัตราการวางงาน ผลผลิตทางการเกษตร สภาพแวดลอมฯลฯ ซึ่งเปนความจําเปนข้ัน
พ้ืนฐานวาอยูในเกณฑท่ีกําหนดหรือไม ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด สามารถนําขอมูลดังกลาวมาใช
ในการประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป) ซึ่งจะเปนเครื่องมือท่ีชวยในการชี้แนว
ทางการพัฒนาวาจะควรจะดําเนินโครงการในดานใด ท่ีจะเปนการพัฒนาพ้ืนท่ี บรรเทาความเดือดรอนและ
ชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที จากผลการสํารวจปรากฏวา ประชาชนตําบลทายตลาด ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ทําไร เปนสวนใหญ รองลงมาไดแก อาชีพรับจางท่ัวไป และอยูในวัยศึกษา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อัตราการวางงาน รอยละ 6 รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน 197,437 รายได
เฉลี่ยบุคคล/ป 65,327 บาท
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3) การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพพ้ืนท่ีตําบลทายตลาด สวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมเหมาะแกการเกษตร ซึ่งประชาชนสวนใหญ

จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําสวน เปนหลัก และเนื่องดวยสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนท่ีนา
สงผลใหตําบลทายตลาด จึงมีปริมาณปาไมไมมาก นอกจากนั้นจะเปนพ้ืนท่ีสวน จํานวนคลองสงน้ํา หวย หนอง
บึง จะมีมาก เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีราบลุม และพ้ืนท่ีทํานาจําเปนตองอาศัยน้ําจากลําน้ํา ระบบชลประทานใน
เขตพ้ืนท่ี มีปริมาณท่ีพอเหมาะทําใหเกษตรกรมีน้ําใชเพียงพอตอการเกษตร ยกเวนชวงหนาแลง อาจมีการขาด
แคลนน้ําในบางพ้ืนท่ี
สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นท่ี

องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ไดนําขอมูลจากแผนชุมชน ท่ีทางหมูบานไดจัดทําข้ึน
โดยขอเสนอแนะของประชาชนในแตละหมู มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป โดยไดจัดทํา
โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2559 เพ่ือรับ
ฟงปญหา ความตองการและขอเสนอแนะจากประชาชนในแตละหมูบาน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) สรุปไดวาประชาชนสวนใหญตองการให อบต.แกปญหาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม การกอสราง ซอมแซมถนนในพ้ืนท่ี ท้ังเสนทางการสัญจรและการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร การขุดลอกคลองท่ีตื้นเขินเพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการเกษตรและกักเก็บไวใชในชวงฤดูแลง
การจัดทําระบบประปาหมูบานใหมีน้ําใชอยางเพียงพอ
3.2.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ไดแก การเปลี่ยนแปลงชุดบริหารรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล ท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงหนังสือสั่งการตางๆ จากหนวยงานตนสังกัด และระเบียบ กฎหมาย
หนวยตรวจสอบ (สตง.) เชน การตรวจสอบการใชงบประมาณของ อปท. กับการพิจารณาของผูตรวจสอบ
การตีความทางกฎหมาย สงผลให อปท.ไมสามารถบริหารจัดการไดทุกเรื่องตามอํานาจหนาท่ี



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



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

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

งบประมาณและท่ีผานมา

      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



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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งบประมาณและท่ีผานมา

    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



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงค

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



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงค



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
วัตถุประสงค
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สวนที่สวนที่ ๕๕

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทายตลาดไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนา อบต.ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

การติดตามและประเมนิผล
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โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

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