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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

..................................... 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
        แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จั ดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักการคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ แผนสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ
พัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  ไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ส าหรับโครงการพัฒนาในปีที่สอง 
และปีท่ีสามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็น
โครงการพัฒนาที่จัดล าดับความส าคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนาในปีแรก  
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 1)  เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
 2)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานและบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น  
 3)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุสู่ วิสัยและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งใช้ในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์สูงสุด 
 4)  เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 5)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1    การเตรียมการจัดท าแผน 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนา  ด าเนินการเสนอแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  โดยก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยงานภายใน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาคมท้องถิ่น เพ่ือ 
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
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ขั้นตอนที่ 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  
เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  และเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้ว  จัด
ประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลัก  SWOT 
     3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 5 ลักษณะ 

  3.1.1  ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือประกอบการพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น ข้อมูล
ประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การลงทุน การพาณิชย์ ปัญหา
อาชญากรรม สืบค้นจาก Internet  และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2  รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน โดยวิธีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และต าบล  
  3.1.3  ข้อมูลการประสานโครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
ต าบล 
  3.1.4  แผนงาน/โครงการจากส่วนราชการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.1.5  ปัญหาความต้องการของประชาชนที่ส่งผ่ านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และอ าเภอ 
      3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 3.1.2 ถึง 3.1.5  มาวิเคราะห์อ านาจหน้ าที่ คัดแยกยุทธศาสตร์ ส่งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ยกร่างแผน 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา  ให้สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาสามปี   
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้ว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 8 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ

เห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 

 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนด แนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

---------------------------- 
 
2.1  กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 

กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเริ่มของท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทมีประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่น เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพ้ืนที่จะท าการเกษตรอยู่นอกหมู่บ้าน และกลับมาที่พักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน  คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอ่ืนๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มก าหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  และ
ให้การบริการอ่ืนและก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสาธารณูปโภค รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้กักเก็บน้ าเพียงพอตลอดปี การส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชน
น่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในแผนพัฒนาประจ าปี พ .ศ. 2557 และที่ก าลัง
ด าเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาต าบลประจ าปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า 
และท่อระบายน้ า แหล่งน้ า เศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนใน
ด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตามแต่เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนภายในท้องถิ่นและปัจจุบันก็ก าลังด าเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้เพ่ิมมากข้ึนแล้ว 
 จากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้สร้างความเจริญเติบโต 
และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชน
ภายในท้องถิ่น และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนาขึ้นต่อไปควรที่จะก าหนดสัดส่วน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านแหล่งน้ า  ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
     ผลวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
      องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อร่วมกับคณะท างาน ได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 6  เรื่องด้วยกัน คือ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านแหล่งน้ า 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านสังคม 
5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ คือ          

     “พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ยกระดับคุณภำพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีควำมสุข ” 
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     ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพ กำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำใน
อนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 
      (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 

-  มีล าน้ าธรรมชาติไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
-  มีวัฒนธรรมประจ าถิ่นและมีหลักฐานโบราณคดีอายุนับพันปี  
-  ประชาชนท าการเกษตรกรรมเป็นหลัก สามารถรองรับการขยายตัวทางการเกษตรและการลงทุน 
-  มีการใช้ที่ดินในการท าการเกษตรกรรม และมีการจ้างงาน ตลอดปี 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
-  มีการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการ 

      (2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
-  สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า  ประปา ในพื้นที่ ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ต่อจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
-  มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก 
-  แหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าตลอดป ี
-  เป็นสังคมชุมชน ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง  เพราะประชาชน ขาดความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมชุมชน 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
-  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข และการรักษาไม่ทัดเทียมเขตเมือง 
-  พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนสูง 

      (3)  โอกาส (O : Opportunity)   
-  พ้ืนที่ต าบล เป็นที่ตั้งอ าเภอเทพารักษ์ สะดวกต่อการติดต่อ รับข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็ว  
-  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ 2 จังหวัด สามารถรองรับการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอ 
-  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
      (4)  ข้อจ ากัด  (T : Threat) 

-  ในฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตมีการบรรทุกด้วยรถขนาดใหญ่ บนเส้นทางคมนาคมท าให้ถนนเกิดความ
เสียหายมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดความล าบากในการใช้ยานพาหนะ 

-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 
-  มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก 
-  ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายและบางพ้ืนที่เป็นหินทราย ส่วนใหญ่ขาดความ

สมบูรณ์ การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ า 
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2.2  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ตำรำงแสดงจ ำนวนแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี 2557 
(เบิกจ่ำยตำมระบบ e-plan) 

แผนงำนกำรพัฒนำ 

จ ำนวน
โครงกำรใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

(โครงกำร) 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 
(โครงกำร) 

ร้อยละ 

จ ำนวน
งบประมำณใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

(โครงกำร) 

จ ำนวน
งบประมำณที่ 
ด ำเนินกำรจริง 

(โครงกำร) 

ร้อยละ 

แผนงานการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

33 13 39.39 3,260,000 1,825,546 55.99 

แผนงานการพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

3 0 0 245,000 0 0 

แผนงานการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

10 1 10 1,775,000 20,000 1.12 

แผนงานการพัฒนาด้าน
สังคม 

44 21 47.72 2,372,500 1,418,950 59.80 

แผนงานการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

94 73 77.65 17,052,672 16,159,544.67 94.76 

แผนงานการพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 6 54.54 234,000 237,345 101.42 

     แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2557  นั้นสามารถสรุปผลการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  

     1.  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
     องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม เช่น การ
ก่อสร้างถนน การปรับปรุง บุกเบิกถนน การก่อสร้างท่อเหลี่ยม เป็นต้น  มีการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติและ
เงินสะสม  ในการดึงแผนพัฒนาจากปีอ่ืนๆ มาด าเนินการในปีปัจจุบัน โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี 

     2.  ด้ำนแหล่งน้ ำ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ า

ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดสระน้ า และจัดหาภาชนะ
รองรับน้ า เป็นต้น  

     3.  ด้ำนเศรษฐกิจ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการ

รวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน 
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     4.  ด้ำนสังคม  
     องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

      4.1  ด้านสาธารณสุข    มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ ายา และสารเคมีต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับอนามัยหลักช้างในการด าเนินการต่าง ๆ  
      4.2  ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหลักช้าง  
      4.3  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน ท้องถิ่น เช่น 
การจัดงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน และอ าเภอช้างกลาง ส่งเสริม    ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
      4.4  ด้านกีฬาและนันทนาการ   มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น     การแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ  
      4.5  ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน   มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น 
โครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  
      4.6  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่าง ๆในชุมชน เช่น การ
ฝึกอบรม อพปร. , การจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง เป็นต้น 
      4.7  ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   มุ่งเน้นให้ผู้ พิการ ปัญญาอ่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ , สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มีรายได้
น้อย เป็นต้น  
      4.8  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น โครงการ
อินเตอร์เน็ตต าบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 

     5. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร   
     องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น  

     6. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ , ปล่อยพันธุ์

ปลาลงในแหล่งน้ า  สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญ้าแฝกริม    
คันคลองเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

2.3  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 แผนงาน / โครงการ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
 การด าเนินงานปี 2557  ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรม  หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
เช่น  การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ร่วมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นต้น 

แผนพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ 
  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
สามารถด าเนินการไปได้ และให้ทันสมัยตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
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2.4  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ตำรำงแสดงจ ำนวนแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี 2557 
(เบิกจ่ำยงบประมำณตำมจริง ในปีงบประมำณ 2557) 

แผนงำนกำรพัฒนำ 

จ ำนวน
โครงกำรใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

(โครงกำร) 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 
(โครงกำร) 

ร้อยละ 

จ ำนวน
งบประมำณใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

(โครงกำร) 

จ ำนวน
งบประมำณที่ 
ด ำเนินกำรจริง 

(โครงกำร) 

ร้อยละ 

แผนงานการพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

33 37 112.12 3,260,000 5,237,946 160.67 

แผนงานการพฒันาด้าน
แหล่งน้ า 

3 2 66.66 245,000 0 0 

แผนงานการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

10 5 50 1,775,000 20,000 1.12 

แผนงานการพฒันาด้าน
สังคม 

44 34 77.27 2,372,500 1,693,450 71.37 

แผนงานการพฒันาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

94 84 89.36 17,052,672 18,020,041.52 105.67 

แผนงานการพฒันาด้าน
การอนุรักษธ์รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 7 63.63 234,000 302,345 129.20 

 

2.5 ข้อมูลทั่วไป 
     2.5.1  ข้อมูลด้ำนกำยภำพ 

1.  ประวัติควำมเป็นมำ 
 “ส านักตะคร้อ”  เหตุที่ได้ชื่อนี้เป็นเพราะ  เมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม  มีล าห้วย
จับพง และมีต้นค้อขนาดใหญ่ประมาณ 10 คนโอบ  ซึ่งใช้เป็นจุดพ านัก พักอาศัยของพ่อค้าเกวียนจ านวน 40 -50 
ล าเกวียน  และเป็นที่นัดพบของพ่อค้าในการขนถ่ายซื้อขายสินค้าระหว่างพ่อค้าด้วยกันเป็นประจ าในแถบบริเวณนี้  
จึงมักเรียกสถานที่นัดพบว่า  “ส านักตะคร้อ หรือใต้ต้นค้อใหญ่ห้วยล าจับพง”  ไม่นานพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีคนเริ่มเข้า
มาอยู่อาศัยเพื่อท ามาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้นและมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเมือง
นครราชสีมากับชุมชน  จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “ส านักตะคร้อ” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น 
จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็นต าบล “ส านักตะคร้อ”  ในปัจจุบัน  
 ต าบลส านักตะคร้อเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอด่านขุนทด และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย
แยกเขตการปกครองเป็น อ าเภอส านักตะคร้อ  มีผลเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2538 ใช้ชื่อตามต าบลส านักตะคร้อได้
ประมาณ 9 เดือน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้ท าหนังสือเปลี่ยนเป็นอ าเภอเทพารักษ์ แต่ยังคงชื่อต าบลเดิมคือ  
ต าบลส านักตะคร้อ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น16 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาต าบลส านักตะคร้อ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2539  

2.  ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอเทพารักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร 
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3.  เนื้อที ่
               องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.59 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 43,570 ไร่   
 4.  ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง สูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ  240 – 390 เมตร เนื้อที่  3,780  ไร่ พ้ืนที่ดินเค็มปานกลาง (ปริมาณคราบเกลือระหว่าง 1-10 %)  
เป็นต้นก าเนิดของล าน้ า “ล าเชียงไกร, ห้วยจับพง, ล ากุ้งกั้ง”   มีล าห้วยไหลผ่าน ปริมาตรน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,100  
ลูกบาศก์เซนติเมตร/ ปี 

5.  อำณำเขต 
โดยมีอาณาเขตที่ติดต่อระหว่างต าบล  ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ     บ้านกุดสระแก้ว  ต าบลวังยายทอง   อ าเภอเทพารักษ์    

 ทิศใต ้   ติดต่อกับ บ้านโนนแหน  บ้านโคกกระบือ  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเทพารักษ์    
บ้านเทพทักษิณ บ้านวังโป่ง  ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองมะค่า บ้านโนนสง่า ต าบลพันชนะ อ าเภอด่านขุนทด 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเกาะแหลม บ้านไทยเจริญ ต าบลบึงปรือ  อ าเภอเทพารักษ์ 

6.  ลักษณะภูมิอำกำศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ 

 - ฤดูร้อน       ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส 
 - ฤดูฝน          ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม      อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 
 - ฤดูหนาว       ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์      อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส 

7.  กำรเมืองกำรปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีจ านวนหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน  คือ 
 หมู่ที่  1 บ้านส านักตะคร้อ   ผู้ปกครอง  นายกิตติพงษ์  แกมขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่  2 บ้านหนองโพธิ์       ผู้ปกครอง  นายสามารถ  แกดขุนทด         ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  3 บ้านเทพนิมิต  ผู้ปกครอง  นายชูศักดิ์    เกณฑ์ขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  4   บ้านหัวสระ              ผู้ปกครอง  นายนิคม  ชันขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  5 บ้านท านบเทวดา      ผู้ปกครอง  นายศักรินทร์  ชัยรัตนพิพัฒน์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  6 บ้านชุมชนพัฒนา     ผู้ปกครอง  นายอุดม  ชาวขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  7 บ้านโนนสมบูรณ์     ผู้ปกครอง  นายจตุรงค์  ชุบขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน   
 หมู่ที ่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ  ผู้ปกครอง นายมนูญ  พรขุนทด             ผู้ใหญ่บ้าน   
 หมู่ที่  9 บ้านวังกะทะ       ผู้ปกครอง  นายมิตร   ชุบขุนทด            ก านันต าบลส านักตะคร้อ 
 หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง              ผู้ปกครอง  นายอนุชา  เกณฑ์ขุนทด    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ     ผู้ปกครอง  นายไชยยศ  พูขุนทด          ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง    ผู้ปกครอง  นางจิตรา  ชวนขุนทด  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต            ผู้ปกครอง  นายณัฐดนัย  พันชนะ       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์             ผู้ปกครอง  นายนิพนธ์  พูดขุนทด     ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด             ผู้ปกครอง  นางสมคิด  ปลอดโปร่ง        ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 16 บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา  ผู้ปกครอง  นายสมพร  แกมขุนทด      ผู้ใหญ่บ้าน 
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8.  ประชำกร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของ  อ าเภอ

เทพารักษ์ ณ  เดือน ธันวาคม  2557  พบว่าจ านวนประชากรของต าบลส านักตะคร้อมีจ านวนทั้งสิ้น  6,948 คน  
จ าแนกเป็นชาย  3,505  คน  หญิง  3,443  คน   และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,151 ครัวเรือน  

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน 
ประชำกร จ ำนวน 

ครัวเรือน ชำย หญิง รวม 
1 บ้านส านักตะคร้อ 252 266 518 163 
2 บ้านหนองโพธิ์ 225 210 435 113 
3 บ้านเทพนิมิตร 415 412 827 238 
4 บ้านหัวสระ 140 126 266 79 
5 บ้านท านบเทวดา 214 213 427 145 
6 บ้านชุมชนพัฒนา 225 238 463 167 
7 บ้านโนนสมบูรณ์ 249 255 504 139 
8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ 259 262 521 143 
9 บ้านวังกะทะ 253 213 466 154 
10 บ้านศิลาทอง 211 200 411 97 
11 บ้านวังกะทะเหนือ 124 120 244 82 
12 บ้านโนนทองหลาง 84 95 179 44 
13 บ้านถนอมเขต 227 207 434 119 
14 บ้านเทพารักษ์ 202 159 361 185 
15 บ้านวังกะหาด 191 185 376 123 
16 บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา 234 282 516 160 

รวม 3,505 3,443 6,948 2,151 
 

* ทะเบียนบ้านกลาง หมู่ที่ 0 ของต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  มีประชากร จ านวน 65 ราย เป็นชาย 39 ราย  และหญิง 
26  ราย   
** ข้อมูลประชากรประมวล เมื่อวันท่ี 26  ธันวาคม  2557  ( ทะเบียนอ าเภอเทพารักษ์ ) 

 9.  เส้นทำงคมนำคม 
การคมนาคมของต าบลส านักตะคร้อ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา  มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวง

หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรี   ถึงทางแยกโคกกรวด  12 กิโลเมตร  และทางหลวง
ชนบท 2082  ทางแยกโคกกรวด – อ.ด่านขุนทด 60 กิโลเมตร และใช้ถนนอ าเภอด่านขุนทด – อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์  3 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนทางหลวงชนบท 3012 ( ถนนก าลังเอก ) –  อ าเภอเทพารักษ์ 30  กิโลเมตร 

     2.5.2  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

1.  กำรประกอบอำชีพ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้ 
         ด้ำนพืช 
   1. ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ  
  2. พืชไร่  เช่น   อ้อย, มันส าปะหลัง,ข้าวโพด 
  3. พืชสวน   เช่น  พริก คะน้า ต้นขึ้นฉ่าย  ต้นผักชีและหน่อไม้ฝรั่ง 
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  ด้ำนปศุสัตว์ 
  1. ฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ วัวนม  สุกร สัตว์ปีก (ไก่พ้ืนเมือง) แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

2.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
1.  สถาบันการเงิน (ธกส.) 1  แห่ง  12. ร้านจ าหน่ายน้ าแข็ง 2  แห่ง 
2.  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 12  แห่ง  13. โรงเลี้ยงสัตว์ 4  แห่ง 
3.  โรงสี 7  แห่ง  14.  ร้านวัสดุก่อสร้าง  2  แห่ง 
4.  ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 7  แห่ง  15.  บ้านเช่า 17  แห่ง 
5.  สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์    1  แห่ง  16. อู่ซ่อมรถ 11  แห่ง 
6.  ศูนย์สาธิตการเกษตรต าบลส านักตะคร้อ 1  แห่ง  17. ร้านเสริมสวย 6  แห่ง 
7.  ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 3  แห่ง  18. ร้านอินเตอร์เน็ท 4  แห่ง 
8.  ร้านขายของช า 68  แห่ง  19. ตลาดนัด 1  แห่ง 
9.  ร้านจ าหน่ายสินค้าและซ่อมบ ารุงรถ 3  แห่ง  20. ร้านจ าหน่ายวัสดุการเกษตร 20  แห่ง 
10. ร้านจ าหน่ายสินค้าอาหารสด 5  แห่ง  21. ร้านค้าทั่วไป (ธุรกิจส่วนตัว) 16  แห่ง 
11. ร้านจ าหน่ายอาหารปรุงแต่ง 46 แห่ง  22. เสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ 4  แห่ง 

     2.5.3  ข้อมูลด้ำนสังคม 

1.  กำรศึกษำ 
ต าบลส านักตะคร้อ  มีโรงเรียนในพ้ืนที่ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน  3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และโรงเรียนบ้านท านบเทวดา  ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม อนุบำล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

ร.ร.บ้านส านักตะคร้อ 71 38 34 33 28 46 40 15 17 13 335 
ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์ 25 24 16 24 25 27 25 - - - 166 
ร.ร.บ้านท านบเทวดา 8 3 4 1 4 8 11 - - - 39 

รวม 104 65 54 58 57 81 76 15 17 13 540 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2557) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้เปิดการเรียนการสอนอนุบาล 2 - 4 ขวบ  ปัจจุบันมีนักเรียน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล 2 ขวบ ถึง อนุบาล 4 ขวบ 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
 อนุบาล   2  ขวบ 
 อนุบาล   3  ขวบ  
 อนุบาล   4  ขวบ 

1 
2 
2 

13 
27 
23 

12 
37 
18 

25 
64 
41 

รวม 5 63 67 130 
(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2557) 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเทพำรักษ์   จ านวน    1    แห่ง 
ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน/ห้องสมุดประชำชน     จ านวน    6    แห่ง 
2.  สถำบันและองค์กรศำสนำ    ประชาชนในต าบลส านักตะคร้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมี  
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วัดและส ำนักสงฆ์ จ ำนวน  5   แห่ง 
1. วัดส านักตะคร้อ  ตั้งอยู่บ้านวังกะทะเหนือ  หมู่ที่ 11 มี พระครูวิภัชธรรมสาร  เจ้าคณะอ าเภอเป็นผู้ดูแล 
2. วัดหนองโพธิ์  ตั้งอยู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 มี  พระครูโสภณธรรมมาภิรัต  เจ้าคณะต าบลเป็นผู้ดูแล 
3. วัดโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่   บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 7   มีเจ้าคณะต าบลเป็นผู้ดูแล 

 4. วัดท านบเทวดา  ตั้งอยู่   บ้านท านบเทวดา   หมู่ที่ 5   มีเจ้าคณะต าบลเป็นผู้ดูแล 
 5. วัดป่าแดนสงฆ์  ตั้งอยู่บ้านศิลาทอง  หมูท่ี่ 10 มี  นายปรีชา  พรขุนทด ไวยาวัจกร เป็นผู้ประสานการดูแล 

3.  ภำษำ        
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาไทยโคราช มีประเพณีและวัฒนธรรม เป็นแบบไทยอีสาน 
4.  กำรให้กำรสงเครำะห์ 
ผู้สูงอำย ุ ในเขตต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน  841 คน   
ผู้พิกำรทุพพลภำพ   ในเขตต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน  155    คน   
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีจ านวน 3 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตาม

ผลของสถานีอนามัยต าบลส านักตะคร้อ และได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ จากองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักตะคร้อ  

5.  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 สถานีต ารวจ     จ านวน      1     แห่ง 
 จุดตรวจบริการประชาชน    จ านวน      1     แห่ง 
 รถบรรทุกน้ า      จ านวน      1     คัน 

6.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
      7.1  ทรัพยำกรธรรมชำติ 

          (1) ทรัพยากรดิน 
      สภาพดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปน
ทรายและบางพ้ืนที่เป็นหินทราย  เป็นดินเค็ม ส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ า 

          (2) ทรัพยากรน้ า   
     ต าบลส านักตะคร้อ   มีล าห้วยใหญ่ไหลผ่านพ้ืนที่ทางการเกษตร   จ านวน    2  สาย  คือ 

- ห้วยล ำชันโพรง  ไหลผ่าน  4 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  5, 3, 6 และหมู่ที่ 9  ตามล าดับ  
- ห้วยล ำกุ้งกั้ง  ไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  4, 1, 11, 9, 2 และหมู่ท่ี 10  ตามล าดับ   

     (3) ทรัพยากรป่าไม้และที่สาธารณะ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีพ้ืนที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดงกระสัง – ล า

พญากลาง  และเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และมีทรัพยากรป่าไม้ ที่ส าคัญ  ได้แก่ 
 ป่าดอนโบสถ์  จ านวน       88  ไร่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
 โคกสูง   จ านวน      400  ไร่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
 โกรกผักหวาน  จ านวน      200  ไร่ หมู่ที่    7  บ้านโนนสมบูรณ์ 
 ตะคลองหนองไผ่  จ านวน      900  ไร่ หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 
 ป่าแดนสงฆ์  จ านวน    2,000  ไร่ หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 
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กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 (1)   คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 1. นายศรายุทธ  พูขุนทด  ต าแหน่ง       นายก อบต. 
 2. นายธนกฤต  พิขุนทด  ต าแหน่ง       รองนายก อบต. 
 3. นายชาติชาย  กาศขุนทด  ต าแหน่ง       รองนายก อบต. 
 4.  นายวัง  พรมทันใจ  ต าแหน่ง       เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นายอภิสิทธิ์  พันชนะ  ต าแหน่ง       ที่ปรึกษานายก อบต. 
(2)   สมำชิกสภำ  อบต. 

1 นายศุภกิจ  กินขุนทด ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
2 นายวีระชัย  เมียนขุนทด ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
3 นายส าเร็จ  เขตช านิ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.1 
4 นางสาวสายพิน  พาขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.1 
5 นายสุขสวัสดิ์  จอมเกาะ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
6 นายทนงศักดิ์  เขียนจอหอ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
7 นายปรีชา  นาเจ๊ก ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3 
8 นางสุภาภร  ชนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3 
9 นายพัลลภ  พันชนะ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
10 นายประสิทธิ์  กินขุนทด   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
11 นายภาสกร  เกลื่อนกลางดอน ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
12 นายศราวุธ  ชันขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
13 นายวิวัฒน์  อิ่มวิเศษ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6  
14 นายคูณ  นุขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
15 นางไฉน  กุนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
16 นายอ านาจ  พรขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
17 นางสมศรี  เหิมขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
18 นางประทุม  เหิมขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
19 นายแข็ง  กินขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
20 นางประจิม  ยิ่งจันทึก ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
21 นางสายพิน  ภูมิโคกรักษ์ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
22 นางทองอินทร์  เพชรขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
23 นายวิชัย  ชวนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
24 นายบุญมา  กวกขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
25 นายชัยวัฒน์  ชาญชูวงศ์ ต าแหน่ง ส.อบต.ม.13 
26 นางรุ่งอรุณ  ธงสันเทียะ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.13 
27 นายประเสริฐ  พันชนะ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.14 
28 นางน้ าค้าง  ธ ารงกิตติบดี ต าแหน่ง ส.อบต. ม.14 
29 นายศรชัย  เจ๊กจันทึก ต าแหน่ง ส.อบต. ม.15 
30 นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.15 
31 นายม่วง  กนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.16 
32 นางอ าพร  เกณฑ์ขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.16 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  13 

(3)  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือ 
                     นางสาวสิรภัทร  สวัสดิ์นที      ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4)  จ ำนวนบุคคลำกร พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง   มีจ านวน  33 คน และส่วนราชการจ านวน 4 ส่วน  ดังนี้ 
  ต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  14  คน 

1.  นางสาวสิรภัทร  สวัสดิ์นที     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน อบต. 8)  
2.  นางวารินทร์  พูขุนทด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. 6)  
3.  นางสาวนิภา  ควงขุนทด หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
4.  นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว 
5.  นางมัทนิน  กัณภัคศุภกุล บุคลากร 5 
6.  จ่าเอกนิมิตร  สถิตย์ชนม์        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 
7.  นางสาวพัชรินทร์  ชาวขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
8.  นางสาวละไม  กินขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
9.  นายณรงค์  อ่ิมกลาง  นักการภารโรง 
10.  นายจักรกฤษณ์  โชมขุนทด พนักงานขับรถยนต์ 
11.  นายวิวัฒน์  สอนจันทึก คนสวน 
12.  นายดิเรก  กาศขุนทด คนงานทั่วไป 
13.  นายจ าปี  สีวังราช  พนักงานประจ ารถขยะ 
14.  นายสมจิตร  พอขุนทด พนักงานประจ ารถขยะ 
ต ำแหน่งในส่วนกำรคลัง  จ ำนวน  6   คน 
1.  นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ    ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) 
2.  นางสาวพรทิพย์  ภักดีปัญญา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 
3.  นางสาวอ าพันทิพย์ หอขุนทด เจ้าพนักงานพัสดุ 5 
4.  นางชมภู่   อ่ิมวิเศษ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 
5.  นางสาวนวพร  บุตรปรีชา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
6.  นางสาวศิริลักษ์  เมียนขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
ต ำแหน่งในส่วนโยธำ  จ ำนวน  4   คน 
1.  นายปภาวิน  เหิดขุนทด นายช่างโยธา  4 (รักษาการ หัวหน้าส่วนโยธา) 
2.  นายยุทธนา  โอนสันเทียะ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
3.  นายสุเทพ  ลุกจันทึก  คนงานทั่วไป 
4.  นางสาวอรสา  พันชนะ คนงานทั่วไป 

  ต ำแหน่งในส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม     จ ำนวน  9   คน 
1.  นายด าเนิน  นาคสูงเนิน นักวิชาการศึกษา 4 
2.  นางรัฐภารักษ์  ชัยกูล     ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
3.  นางเอ้ือมพร  กันขุนทด ครผูู้ดูแลเด็ก 
4.  นางเนตรนภา  พรมวิโรจน์ ครผูู้ดูแลเด็ก 
5.  นางสาวพิยดา  พิขุนทด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
6.  นางสาวดวงจันทร์  พองขุนทด ผู้ดูแลเด็ก 
7.  นางสาววิภาวี  แกมขุนทด คนงานทั่วไป 
8.  นางสาวปิยะมาศ  แหล่งสนาม  คนงานจ้างเหมารายเดือน 
9.  นางสมพิศ  อ่ิมกลาง   คนงานจ้างเหมารายเดือน 
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  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
  ประจ าปีงบประมาณ 2557  เป็นจ านวน             34,416,270.80 บาท 
  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง      1,057,888.31 บาท 
  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้   14,416,470.49 บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐบาล       10,053,922 บาท 
  เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์        8,887,990 บาท 
ตำรำงรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

รำยกำร 2555 2556 2557 
1.รำยได้ที่ท้องถิ่นจัดหำเอง 1,125,531.56 1,240,854.67 1,057,888.31 
  1.1  รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเอง    
     1.1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 252,466.94 276,554.42 272,013.50 
     1.1.2  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 162,049.42 153,007.91 172,144.69 
     1.1.3  ภาษีป้าย 25,271 24,143 31,569 
     1.1.4  อากรฆ่าสัตว์ - - - 
     1.1.5  อากรรังนกอีแอ่น - - - 
     1.1.6  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากยาสูบ - - - 
     1.1.7  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากน้ ามัน - - - 
     1.1.8  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากโรงแรม - - - 
  1.2  รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร    
     1.2.1  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 392,185 269,432.36 198,696 
     1.2.2  รายได้จากทรัพย์สิน 116,757.20 330,713.98 255,081.12 
     1.2.3  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 84,572 69,888 49,472 
     1.2.4  รายได้เบ็ดเตล็ด 92,230 117,115 78,912 
     1.2.5  เงินส ารองเงินรายรับปีงบประมาณ - - - 
2.  รำยได้จำกกำรจัดสรรภำษีท่ีรัฐบำลจัดให้/แบ่งให้ท้องถิ่น 11,890,547.76 15,272,262.27 14,416,470.49 
  2.1  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (1 ใน 9) 2,879,237.63 2,873,660.79 2,857,915.52 
  2.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแผนงาน 5,702,707.55 8,317,290.27 7,687,077.79 
  2.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 123,017.20 151,681.11 182,338.03 
  2.4  ภาษีสุรา 1,033,344.12 1,164,381.48 1,861,082.54 
  2.5  ภาษีสรรพสามิต 1,809,130.01 2,545,638.58 1,172,048.80 
  2.6  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - - 145,972.08 
  2.7  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 202,985 61,930 336,834 
  2.8  ภาษีการพนัน - - - 
  2.9  ค่าภาคหลวงแร่ 48,677.30 49,025.54 68,383 
  2.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 82,687.95 104,647.50 100,813.73 
  2.11 ภาษีกรมทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 8,761 4,007 4,005 
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รำยกำร 2555 2556 2557 
3.  รวมรำยได้ของท้องถิน่ก่อนรวมเงินอุดหนุน (1 + 2) 13,016,079.32 16,513,116.94 15,474,358.80 
4.  รำยได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้ (เงินอุดหนุน) 18,236,141 16,,697,989 18,941,912 
  4.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 8,920,616 8,838,764 10,053,922 
  4.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,315,525 7,859,225 8,887,990 
  4.3  เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด - - - 
5.  รวมรำยได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินสะสมและเงินกู้ (3 + 4) 31,252,220.32 33,211,105.94 34,416,270.80 
6.  รำยได้จำกเงินสะสมและเงินกู้ - - - 
  6.1  เงินสะสม - - - 
  6.2  เงินกู ้ - - - 
  6.3  อ่ืน ๆ - - - 
 31,252,220.32 33,211,105.94 34,416,270.80 

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปี  พ.ศ. 2555 - 2557 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ จากการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555– 2557 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  แม้ว่ารายได้อ่ืนๆจะลดน้อยลงแต่รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ (เงินอุดหนุน) 
เพ่ิมมากข้ึนจากปีที่ผ่านมา   

 

ตำรำงรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
รำยกำร 2555 2556 2557 

1.  รำยจ่ำยงบกลำง 774,855.50 585,052 666,864.60 
     1.1  ช าระหนี้เงินกู ้ - - - 
     1.2  จ่ายตามข้อผูกพัน 363,276.50 404,052 372,508.60 
     1.3  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ - - - 
     1.4  เงินส ารองจ่าย 411,582 181,000 294,356 
     1.5  อ่ืน ๆ - - - 
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รำยกำร 2555 2556 2557 
2.  รำยจ่ำยประจ ำ 14,797,623.64 14,134,549.57 16,223,072.07 
     2.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,814,853 2,388,420 6,306,828.67 
     2.2   ค่าจ้างชั่วคราว 998,685 1,277,708 1,633,755 
     2.3  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8,722,473.63 8,197,066.07 5,220,232 
     2.4  ค่าสาธารณูปโภค 420,946.95 312,655.50 411,256.40 
     2.5  เงินอุดหนุน 1,840,665.06 1,958,700 2,651,000 
      2.6  รายจ่ายอื่น ๆ - - - 
3.  รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 2,286,570 3,359,590 2,775,600 
     3.1  ค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,286,570 3,359,590 2,775,600 
4.  รำยจ่ำยพิเศษ 9,810,352 7,815,555 13,781,219 
     4.1  เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,233,352 7,723,555 8,806,090 
     4.2  เงินจ่ายขาดเงินสะสม 577,000 92,000 4,975,129 
     4.3  เงินอุดหนุนทั่วไป - - - 
5.  รำยจ่ำยกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,047,361.48 1,072,348.32 40,094.15 
     5.1  รายจ่ายงบกลาง - - 97 
     5.2  เงินเดือน 490,113.69 - - 
     5.3  ค่าจ้าง 213,859.50 - - 
     5.4  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 238,588.29 708,348.32 39,997.15 
     5.5  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 104,800 364,000 - 
     5.6  รายจ่ายอื่น ๆ  - - - 
รวมรำยจ่ำยท้ังสิ้น 28,716,765.62 26,967,094.89 33,486,849.82 
สัดส่วนของรำยจ่ำย (ร้อยละ) 91.88 81.19 97.29 

รวมรำยจ่ำยขององค์บริหำรส่วนต ำบล  ปี  2555 - 2557 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จะเห็นได้ว่ารายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ จากการเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี พ .ศ.2555  

- 2557 มีอัตราการเพ่ิมข้ึน ลดลง จะเห็นว่าในปี 2556 รายจ่ายลดลงจากปี 2555 เล็กน้อย แต่ในปี 2557 รายจ่าย
เพ่ิมข้ึนอย่างมากเนื่องจากภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน และความเดือดร้อนของพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขอย่างมากเช่นกัน   
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัต ิ

----------------------- 

3.1  แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

3.1.1  หลักและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา เจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
อิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
สาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนก าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทอ านาจหน้าที่ไม่เพียงแค่ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นด้วย และเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่น โดยยึดหลัก  “กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชำคม” 

3.1.2  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3.1.3  วิสัยทัศน์และพันธกิจประเทศไทย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ ก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ด้วยควำมเสมอภำค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อกำร

เปลี่ยนแปลง” 
 พันธกิจ 

     (1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุก
ภาคส่วน ได้รับการเสริมพลัง ให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม  

     (2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แตล่ะช่วงวัย สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็สามารถปรับตวัรู้เทา่ทันกบัการเปลี่ยนแปลง  
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     (3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.1.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ภายใตก้ระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ ไดยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เหมาะสม โดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคูไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสูการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ส าคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้   

     1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับ 
 1.1 การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุ้กคนในสังคมไทย 
 1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุ้กคนตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
 1.3 การเสริมสร้างพลังใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสงคม และมีส่วนร่วมใน

เชิงเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองได้อย่างมคุีณคา่และศกัดิ์ศร ี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม 
      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ 
  2.1  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  2.2  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2.3  การส่งเสริมการลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเปน็องคร์วม 
  2.4  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
      3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ให้ความส าคัญกับ 
  3.1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แขง็และยั่งยืน 
  3.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  3.3  การสร้างมลูค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  3.4  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  3.5  การสร้างความม่ันคงดา้นอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครวัเรือนและชมชน 
  3.6  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขม้แข็งภาคเกษตร 
  3.7  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่เสริมสร้างความม่ันคงดา้นอาหารและพลังงาน 
      4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  4.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
  4.2  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขบัเคลื่อน 
  4.3  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขนัทีมี่ประสิทธิภาพ 
  4.4  การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวมอย่างมเีสถียรภาพ 
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      5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ให้ความส าคัญกบั  

5.1  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 
อนุภูมิภาคตา่ง ๆ 
  5.2  การพัฒนาฐานลงทนุโดยเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัระดับอนุภูมิภาค 
  5.3  การสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  5.4  การเข้าร่วมเป็นภาคคีวามร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาททีส่ร้างสรรค ์
  5.5  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
  5.6  การมสี่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อ
การรา้ยและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพบิัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  5.7   การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิอยา่งมจีรยิธรรมและไมส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.8   การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหกั้บภาคธุรกจิ 
  5.9   การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการลงทน และการประกอบธุรกจิในเอเชีย 
  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนทอ้งถิน่ 
      6.  ยุทธศาสตร์การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ให้ความส าคัญกบั 
  6.1  การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกจิและสังคมคารบ์อนต่ าและเปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อม 
  6.3  การยกระดบัขดีความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6.4   การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับ
พ้ืนทีเ่สี่ยงภัยทัง้ในระดบัประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 
  6.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  6.6  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณด้ีานสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  6.7   การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการ
ขยะและน้ าเสียชุมชน 
  6.8   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเปน็ธรรมอยา่งบูรณาการ 

     ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  ใน
วันที่ 12  กันยำยน  2557 ก่อนเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตำมรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วครำว 2557  มีนโยบำย 
11 ด้ำน โดยน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศว่ำด้วย “ควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำตำมแนวทำง
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นส ำคัญ” ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นควำมพอดี 
สมแก่ฐำนะ ควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 11 แนวทำงของ คสช. และควำมต้องกำรของประชำชน ดังนี้  

     ด้านที ่1  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
     ด้านที ่2  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
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     ด้านที ่3  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
     ด้านที ่4  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ด้านที ่5  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
     ด้านที ่6  นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
     ด้านที ่7  นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
     ด้านที่ 8  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

การพัฒนา และนวัตกรรม 
     ด้านที่ 9  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     ด้านที ่10  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
     ด้านที ่11  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
3.1.5  กรอบแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครรำชสีมำ 
“โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

  พันธกิจ 
       1.  บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก 
       2.  ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอ้ืออาทรและสังคม
สมานฉันท์ 
       3.  สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
       4.  สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
       5.  สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6.  เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  7.  บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน 
  8.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ 
       1.  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ
มุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่ 
       2.  พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
       3.  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       4.  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
       5.  เสริมสร้างอุตสาหกรรมและสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด (ตำมล ำดับควำมส ำคัญ) 
       1.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่องโยงห่วงโซ่อุปทาน
เพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
       2.  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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       3.  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
       4.  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
       5.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  6.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

3.1.6  กรอบกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 

แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ
ปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 
  2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้ง
ภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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      4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  4.6 ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี 
  4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา 
      5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

แนวทางการพัฒนา 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
      6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ 
  6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
      7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ 

แนวทางการพัฒนา 
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  7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิ จกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
  7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจั บคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
      8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
  8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์แ ละ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ
ในโลก 
  8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 
  8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 
      9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
      10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
  10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  24 

  10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
  10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระบบ 

 
 
3.1.7  กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเริ่มของท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทมีประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่น เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพ้ืนที่จะท าการเกษตรอยู่นอกหมู่บ้าน และกลับมาที่พักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน  คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอ่ืนๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มก าหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  และ
ให้การบริการอ่ืนและก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสาธารณูปโภค รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้กักเก็บน้ าเพียงพอตลอดปี การส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชน
น่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีดี 
 ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในแผนพัฒนาประจ าปี พ .ศ. 2557 และที่ก าลัง
ด าเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาต าบลประจ าปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า 
และท่อระบายน้ า แหล่งน้ า เศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนใน
ด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตามแต่เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนภายในท้องถิ่นและปัจจุบันก็ก าลังด าเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้เพ่ิมมากข้ึนแล้ว 
 จากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้สร้างความเจริญเติบโต 
และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชน
ภายในท้องถิ่น และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนาขึ้นต่อไปควรที่จะก าหนดสัดส่วน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านแหล่งน้ า  ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
      1.  ผลวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
      องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อร่วมกับคณะท างาน ได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 6  เรื่องด้วยกัน คือ 

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
8. ด้านแหล่งน้ า 
9. ด้านเศรษฐกิจ 
10. ด้านสังคม 
11. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
12. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของ
กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน ซึ่งจัดล าดับตามกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัด
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นครราชสีมา พ.ศ. 2558 – 2560  เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์  คือ         
“พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ยกระดับคุณภำพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีควำมสุข ” 

     2.  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพ กำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ
ในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 
 
      (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 

-  มีล าน้ าธรรมชาติไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
-  มีวัฒนธรรมประจ าถิ่นและมีหลักฐานโบราณคดีอายุนับพันปี  
-  ประชาชนท าการเกษตรกรรมเป็นหลัก สามารถรองรับการขยายตัวทางการเกษตรและการลงทุน 
-  มีการใช้ที่ดินในการท าการเกษตรกรรม และมีการจ้างงาน ตลอดปี 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
-  มีการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการ 

      (2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
-  สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า  ประปา ในพื้นที่ ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ต่อจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
-  มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก 
-  แหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าตลอดปี 
-  เป็นสังคมชุมชน ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง  เพราะประชาชน ขาดความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมชุมชน 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
-  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข และการรักษาไม่ทัดเทียมเขตเมือง 
-  พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนสูง 

      (3)  โอกาส (O : Opportunity)   
-  พ้ืนที่ต าบล เป็นที่ตั้งอ าเภอเทพารักษ์ สะดวกต่อการติดต่อ รับข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็ว  
-  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ 2 จังหวัด สามารถรองรับการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอ 
-  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
      (4)  ข้อจ ากัด  (T : Threat) 

-  ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการบรรทุกด้วยรถขนาดใหญ่ บนเส้นทางคมนาคมท าให้ถนนเกิดความ
เสียหายมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดความล าบากในการใช้ยานพาหนะ 

-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 
-  มีเส้นทางสัญจรไปมาไมม่ีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก 
-  ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายและบางพ้ืนที่เป็นหินทราย ส่วนใหญ่ขาดความ

สมบูรณ์ การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ า 

วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลส านักตะคร้อเป็นต าบล



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  26 

ขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่
สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 
 “ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ยกระดับคุณภำพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีควำมสุข ” 

พันธกิจ (MISSION) 
 1.  พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 2.  การคมนาคมต้องสะดวกรวดเร็ว 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.  ประสานงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาที่รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล แผนงานความ
มั่นคง ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยจักต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้น ายุทธศาสตร์หลักของ คสช. และค่านิยมหลัก
ของคนไทย มาเป็นแนวทางในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล
สามปี  
 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน

อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 ค่านิยมหลักของคนไทย  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 และจากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน สู่การประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  ได้มีการร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักตะคร้อ  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล  คณะผู้แทน ผู้น าหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา  ได้ร่วมกัน
เสนอความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาอย่างตรงจุด เพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์หลักของ คสช. และค่านิยมหลักของคนไทย อันจะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  โดยสรุปยุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จได้ทั้งสิ้น  6  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
จ านวน  26  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและนโยบายต่างๆ ให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้  ดังนี้ 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางการพัฒนา 

      1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
      2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
      3.  ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา 
      4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 

แนวทางการพัฒนา 
      1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      2.  ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพ่ือสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่ง
น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 
      3.  การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้ า 
 3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
         1.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
         2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
         3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

        4.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

      1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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      2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
      3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
      4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
      5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
 
 
 

5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

      1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
      2.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
      3.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
      4.  การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ 
      5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
      6.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  
      7  ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

      1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพ่ิมการ
ผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
      2.  ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
      3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 
3.2  บัญชีโครงกำรพัฒนำ และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
ผ 01  บัญชีโครงการพัฒนา 
ผ 02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
ผ 03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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ผ 01 
บัญชีโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำต ำบลสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนำระบบโลจิสติกสและกำรค้ำเพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าเสียออกจากสระขุนชนะ  
หมู่ที่ 1 (ล าดับ 1) 

เพื่อระบายน้ าทิ้งจากหมู่บ้าน /
ชุมชน ไม่ให้ไหลลงสระขุนชนะ 

ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 90 
ม. (รายละเอียดแบบตามที ่อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

84,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง เพื่อให้การระบายน้ า
ของสระขุนชนะมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรังพร้อม
ยกระดับรอบป่าดอนโบสถ์  
หมู่ที่ 2  (ล าดับ 1) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 
0.10 ม.  (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

94,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับซอย
หลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 
(ล าดับ 1) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม.  ยาว 300 ม.  หนา 0.15 
ม. พร้อมรางระบายน้ า (ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 
อบต. 

224,000 
อบต. 

224,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนยกคันดิน
สายโกรกผึ้ง หมู่ที่ 4 (ล าดับ 1) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาใน
หมู่บ้านและเส้นทางการเกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. คันดินสงู 
50 ม. (รายละเอยีดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 
อบต. 

15,400 
อบต. 

- 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
(ล าดับ 1) 
1) ซอยตัน 
2) ซอยกลาง 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

- ซอยตัน กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม.  
- ซอยกลาง กว้าง 5 ม. ยาว 32 ม. 
ทุกโครงการ หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบท่ี อบต. ก าหนด) พร้อมป้าย 

134,400 
อบต. 

- - 2 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ประปา หมู่ท่ี 6 (ล าดับ 1) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

109,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรังสายโคกผักหวาน ช่วงต่อถึง
ถนนเกาะลอย หมู่ที่ 7 (ล าดับ 1) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,200 ม. หนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 
อบต. 

170,000 
อบต. 

 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายโคกกระแบกสู่วังมะนาว  
หมู่ที่ 8 (ล าดับ 1) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ลูกรังหนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

109,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยยายหมิด   
หมู่ที่ 9 (ล าดับ 1) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

153,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยมหาดี (จากบ้าน
นางน้ าเต้า - บ้านนางน้อย)  
หมู่ที่ 10 (ล าดับ 1) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

167,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากไร่นายตี–๋วังมะนาว 
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 12 (ล าดับ 1) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
(ล าดับ 1) 
   1. ซอยร่มเย็น 
   2. ซอยโพธ์ิทอง (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

- ซอยร่มเย็น กว้าง 3.5 ม. ยาว54ม.  
- ซอยโพธิ์ทอง กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.  
ทุกซอยหนา 0.15 ม. (รายละเอยีด
แบบตามที่ อบต.ก าหนด) พร้อม
ป้ายโครงการ 

110,000 
อบต. 

- - 2 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยสง่า  หมู่ที่ 15 
(ล าดับ 1) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

194,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 16 (ล าดับ 1) 
   1. ซอยแม่หล้า 
   2. ซอยพรชัย 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

- ซอยแม่หล้า กว้าง 3 ม. ยาว 49 ม.  
- ซอยพรชัย กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. 
ทุกซอยหนา 0.15 ม. (รายละเอยีด
แบบตามที่ อบต.ก าหนด) พร้อมปา้ย 

96,660 
อบต. 

- - 2 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สายลม หมู่ที่ 1 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด)  พร้อมป้ายโครงการ 

73,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง/ขยายถนน 
คสล. ซอยหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองโพธิ์  หมู่ที่ 2 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน 

ขยายถนน คสล. 2 ฝั่งถนน ข้างละ 
1 ม. ยาวฝั่งละ 300 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,000 
อบต. 

246,000 
อบต. 

- 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาในหมู่บา้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
(ล าดับ 2)   
1) ซอยสุดใจ 
2) ซอยสุดตา 
3) ซอยสุวรรณ 
4) ซอยแสงเมือง 
5) ซอยเกษตรสมบูรณ ์
6) ซอยทรัพย์อนันต์ 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

- ซอยสุดใจ กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.  
- ซอยสุดตา กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 
- ซอยสุวรรณ กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 
- ซอยแสงเมือง กว้าง 4 ม. ยาว60ม. 
- ซอยเกษตรสมบูรณ์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 75 ม. 
- ซอยทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 ม. ยาว 
75 ม. ทุกโครงการ หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบอบต.ก าหนด) พร้อมป้าย 

100,000 
อบต. 

697,000 
อบต. 

697,000 
อบต. 

6 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านหัว
สระได้ใช้เส้นทางใน
การสญัจรไปมาใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยสุดเท่ห์  หมู่ที่ 5 (ล าดับ 2) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 
ม.(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

26,743 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยหนองประดู่ 1 หมู่ที่ 6 
(ล าดับ 2) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 
0.15 ม.  (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

209,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  33 

 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายปั้มน้ ามันถึงหน้า
วัด หมู่ที่7 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว  364 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

339,000 
อบต. 

339,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรังอัดบดพร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
นายายแว หมู่ที่ 9 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.60 ม. จ านวน 1 จุดๆ 8 ท่อน 
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

139,900 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้าน
หนองโพธิ์ (บ้านนางแดง – นาย
ฉลวย) หมู่ที่ 10 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

616,000 
อบต. 

616,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึน้ 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อ
ขยะ หมู่ที่ 11 (ล าดับ 2) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

ระยะทาง 3,000 ม. (รายละเอียด
แบบตามที่ อบต.ก าหนด) 
พร้อมป้ายโครงการ 

83,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยตาปู่บ้าน – สาม
แยกทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 12 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง หนา 0.50 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

350,000 
อบต. 

350,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยโพธิ์แก้ว  หมู่ที่ 
13 (ล าดับ 2) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรังซอยชยัรุ่งเรือง  หมู่ที่ 14 
(ล าดับ 2) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

74,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  34 

 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15  
(ล าดับ 2) 
   1. ซอยร าพึง 
   2. ซอยฟ้าใส 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

- ซอยร าพึง กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม.  
- ซอยฟ้าใส กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม.  
ทุกซอยหนา 0.15 ม. (รายละเอยีด
แบบตามที่ อบต.ก าหนด) พร้อม
ป้ายโครงการ 

115,000 
อบต. 

- - 2 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ถึงดอน
โบสถ์ หมู่ที่ 2 (ล าดับ 3) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 
ม. (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

50,000 
อบต. 

65,700 
อบต. 

65,700 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยสดชื่น  หมู่ที่ 5 (ล าดับ 3) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 
ม.(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

56,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยหนองส าโรง  หมู่ที่ 6 (ล าดับ 
3) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

50,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

158,300 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรังอัดบดพร้อมวางท่อ คสล.
สายบ้านนางตม้ไปโนนบ้านร้าง 
หมู่ที่ 9 (ล าดับ 3) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

68,500 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยมหาดี (บ้านนาย
มหาด–ีบ้านนายอภิชาติ) หมู่ที่10 
(ล าดับ 3) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

50,000 
อบต. 

58,500 
อบต. 

58,500 
อบต. 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัด
แน่นซอยเกษตร  หมู่ที่ 11 
(ล าดับ 3) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม.  
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

8,700 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  35 

 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรังพร้อมยกคันดิน ด้านนา
นายหรึ่ม – วังกะหาด หมู่ที่ 12 
(ล าดับ 3) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 470 ม. ยกคันดินสูง 
1 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

57,000 
อบต. 

- - 1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 
(ล าดับ 3) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 
ม. (รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) vพร้อมป้ายโครงการ 

50,000 
อบต. 

157,050 
อบต. 

157,500 
อบต. 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรัง ซอยสามารถ  หมู่ที่ 14 
(ล าดับ 3) 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

50,000 
อบต. 

148,900 
อบต. 

148,900 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาง
นิภา – นางสมหมาย  หมู่ที่ 16 
(ล าดับ 3) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร 
และขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

1  แห่ง 
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ทุก
สายในต าบลส านักตะคร้อ 

เพือ่ให้มีการสญัจรไปมาไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ถนนได้รับการบ ารุง 
ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพด ีลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมถนนดินเสริม
ลูกรัง ทุกสายในต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อให้มีการสญัจรไปมาไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ถนนได้รับการบ ารุง 
ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพด ีลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ทุกสายในต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อให้มีการสญัจรไปมาไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ถนนอยู่ในสภาพด ีลด
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 

41 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กทุกสายในต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อให้มีการสญัจรไปมาไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ถนนได้รับการบ ารุง 
ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพด ีลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  36 

 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

42 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ทุกสายในต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อให้มีการสญัจรไปมาไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ถนนได้รับการบ ารุง 
รักษาให้อยู่ในสภาพด ี 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างท่อและราง
ระบายน้ า ในต าบลส านักตะคร้อ   
 

เพือ่ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
ไม่ให้ท่วมขงั เกิดกลิ่นรบกวน
แหล่งเพาะเช้ือโรค  

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

50,000  
อบต. 

50,000  
อบต. 

50,000  
อบต. 

16 หมู่บ้าน การระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างท่อระบายน้ าเสีย พร้อม
บ่อบ าบัดน้ าเสีย ในหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาของต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อใหห้มู่บ้านที่ประสบความ
เดือดร้อนมีทางระบายน้ าทิ้ง
ออกจากหมู่บ้าน ชุมชน พ้ืนท่ี
มีปัญหา 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

180,000  
อบต. 

180,000  
อบต. 

180,000  
อบต. 

16 หมู่บ้าน ไม่มีน้ าขังภายใน
บริเวณโรงเรียน 

กองช่าง 

45 ล้างท่อ/ ลอกรางระบายน้ าและ
สิ่งปฏิกูล เพื่อจดัระบบการบ าบดั
น้ าเสียในหมู่บ้าน ต าบลส านัก
ตะคร้อ  

เพื่อระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทาง
กลิ่นที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน เพื่อให้การระบายน้ า
และสิ่งปฎิกูลภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า
ในเขตต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหร้าง
ระบายน้ าเกิดการตัน 

16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน รางระบายน้ าได้รับการ
ดูแลรักษาไม่ให้เกดิการ
ช ารุดหรืออุดตัน 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดภีายใน
ศูนย์การศึกษา 

บ่อบ าบัดน้ าเสีย 1 บ่อ 40,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ศพด. อบต.มีบ่อบ าบดั
น้ าเสีย สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

สว่น
การศึกษาฯ 
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1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.2  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและซ่อมแซมโคมไฟ
สาธารณะต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อจัดซื้อวัสดปุรับปรุงและ
ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ 
ที่ช ารุด ให้ใช้งานได้ด ี

ครอบคลมุ 16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสญัจรเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่เซลล์) ใน
ต าบลส านักตะคร้อ 

ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ครอบคลมุ 16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ต าบลได้รบัประโยชน์
จากไฟฟ้าส่องสว่าง 

กองช่าง 

3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) 

เพิ่มพื้นท่ีไฟฟ้าส่องสว่างจุด
เสี่ยงอันตราย มุมอับในชุมชน 

ครอบคลมุ 16 หมู่บ้าน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

1 ชุด 
( 3 ต้น ) 

จัดเสีย่งอันตราย มุมอับ 
มีแสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.3  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุงและขยายเขตประปา    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการเดินท่อประปาส่วน
ราชการ จากบ้านนายบญุโรม –
บ้านนายขอน และส่วนราชการ  
หมู่ที่ 14 (ล าดับ 1) 

ส่งเสริมการใช้น้ าภายในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 

ระยะท่อยาว 3,000 ม. 
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

1 แห่ง สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนด้านน้ าได้ด ี

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (บริเวณศาลาประชาคม
หมู่บ้าน)  หมู่ที่ 3 (ล าดับ 2) 

ส่งเสริมการใช้น้ าภายในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 

1 แห่ง  ขนาดบรรจุ 20 คิว 
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

- 1 แห่ง สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนด้านน้ าได้ด ี

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 
(ล าดับ 3) 

เพือ่ให้ระบบประปาหมู่บา้น 
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

ย้ายท่อดูดน้ าดิบจากสระเดิม มาสระ
วัดส านักตะคร้อ พร้อมเปลีย่น
มอเตอรส์่งน้ าขึ้นหอถัง 

100,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ระบบประปาหมูบ่้าน 
มีประสิทธิภาพเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.3  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุงและขยายเขตประปา    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อส่งน้ าลงสระวัด
โนนสมบรูณ์ บริเวณสนามวัด  
หมู่ที่ 7 (ล าดับ 3) 

ส่งเสริมการใช้น้ าภายในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 

วางท่อขนาด Ø 0.80 ม. จ านวน 100
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ าจ านวน 10 บ่อ
(รายละเอียดแบบ อบต.ก าหนด)  
พร้อมป้ายโครงการ 

200,000 200,000 - 1 แห่ง สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนด้านน้ าได้ด ี

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ระบบน้ าบาดาลและระบบ
ประปาหมู่บ้าน ทุกแห่งในต าบล
ส านักตะคร้อ 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบน้ าบาดาล
และระบบน้ าประปา ในหมู่บ้าน
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างด ี

16 หมู่บ้าน 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ระบบน้ าบาดาล
หมู่บ้านสามารถใช้งาน
ได้ดีอยูเ่สมอ 

กองช่าง 

6 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ใน
ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อขยายระบบน้ าประปาให้
ราษฎรในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 
ของต าบลส านักตะคร้อ มีน้ า
อุปโภค –บริโภคอย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบสูบและจ่ายน้ าใน
พื้นที่ต าบลส านักตะคร้อทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ราษฎรในต าบลส านัก
ตะคร้อ ท้ัง 16หมู่บ้าน 
มีน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 
1.  ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.4  แนวทางการพัฒนา    บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการยา้ยโรงสีข้าวหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชนในการสี
ข้าว 

1 แห่ง 100,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีโรงสีข้าว
หมู่บ้านไว้ใช้ประโยชน ์

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.1  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค ์ประชาสมัพันธ์ 
เพื่อสร้างส านึกให้อนุรักษ์แหล่ง
น้ า 

เพื่อสร้างจิตส านึกของประชาชน
ในการพัฒนาแหล่งน้ าท่ียั่งยืน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ผ่านรถประชาสมัพันธ์ อบต. 
และหอกระจายข่าว หมูบ่้าน 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

แหล่งน้ า
สะอาด 

ประชาชนตระหนักถึง
การพัฒนาแหล่งน้ าให้
สะอาดยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองโพธิ์วัง
มะนาว (ช่วงถนนก าลังเอก ถึง 
วังมะนาว) หมู่ที่ 8 (ล าดับ 2) 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดป ีเพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 4 ม. 
วางคันดินถนน 2 ฝั่ง กว้าง 3 ม. 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 
จ านวน 5 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 30 
ท่อน วางท่อบนสันท านบดิน เท
คอนกรีตเสริมเหล็กยาวแนวหน้าท่อ
(การขนย้ายดินออกให้ลูกรังบดทบัอัด
แน่น 2 ฝั่ง)  (รายละเอียดแบบตามที่ 
อบต.ก าหนด)  พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

451,500 
อบต. 

451,500 
อบต. 

1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์  

กองช่าง 
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2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2 โครงการวางท่อล ากุ้งกั้งท านบท่ี 
2 ตามความเหมาะสม หมู่ที่ 8 
(ล าดับ 3) 

เพื่อปรับปรุงระบบกักเก็บน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ และ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านแหล่งน้ าใน
หมู่บ้าน 

คอนกรีตเสริมเหล็กยาแนวหน้าทอ่ 
คสล. ขนาด Ø 1 ม. จ านวน 2 จุดๆ 
ละ 16 ท่อน รวม 32 ท่อน 
(รายละเอียดแบบตามที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนด้านน้ าได้ด ี

กองช่าง 

 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.3  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้ า  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 การก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า เพื่อก าจัดวัชพืชที่กีดขวาง
ทางเดินน้ าในฤดูน้ าหลาก 

ประชาชนในต าบลส านักตะคร้อ 
ร่วมใจกันก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

แหล่งน้ า
สะอาด 

 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ  ก าจัดวัชพืชสร้าง
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ยึดหน้าดินโดยเฉพาะบรเิวณ
แหล่งน้ า 

ขอรับการสนับสนุนจาก 
กรมพัฒนาท่ีดิน ปลูกในพื้นที่ 25 ไร ่

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 ครั้ง ลดการพังทลายของ
หน้าดินโดยเฉพาะใน
หน้าฝน 

อบต./เกษตร 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตร และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนเพื่อพัฒนำไปสู่ครัวของโลกและฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้ำงและกระจำยรำยได้สู่ประชำชนในพื้นที่ 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 3.1  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 การประชุมคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างคณะกรรมการ
และรับทราบสถานการณ์ด้าน
การเกษตรในพ้ืนท่ี 

จัดการประชุม  
จ านวน 12 ครั้ง / ป ี

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

12 ครั้ง มีการแก้ไขปญัหาดา้น
การเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
( OTOP) 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เพิ่มทักษะในการพัฒนาสินคา้ 
ให้มีคุณภาพ  

กลุ่มอาชีพในต าบลส านักตะคร้อ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง กลุ่มอาชีพมีทักษะ
และวิสยัทัศน์ในการ
พัฒนาสินค้า (OTOP) 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ศึกษาดูงานด้านการเกษตร พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรของต าบลส านัก
ตะคร้อ 

16 หมู่บ้าน 50,000 
  อบต./เกษตร 

50,000 
  อบต./เกษตร 

50,000 
  อบต./เกษตร 

1 ครั้ง เกษตรกรน ามาปรบัใช้
พัฒนาการเกษตรของ
ตนเอง 

อบต. 
ส านักงาน
เกษตร 

4 สนับสนุนกิจกรรมของหมอดิน 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท างาน
ด้านวิชาการ และประสบการณ์  

จัดหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรม 2,000 
อบต. 

2,000 
อบต. 

2,000 
อบต. 

1 คน เครือข่ายหมอดิน 
ได้รับความรู้ พัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 การประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตรให้มีคณุภาพผ่านการ
ประกวด 

ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้
ได้รับการพัฒนาคณุภาพ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง ผลผลติไดร้ับการ
พัฒนาปรับปรุงสาย
พันธุ ์

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
การเสริมสร้างอาชีพ 

เพื่อเสรมิสร้างการประกอบ
อาชีพให้มีความยั่งยืนต่อเนื่อง 

กลุ่มสตรี แม่บา้นและ อสม. 
16 หมู่บ้าน 

100,000 
อบต. 

- - 1 ครั้ง กลุ่มสตรี อสม.ได้รับ
การพัฒนาอาชีพเสรมิ 

ส านักงาน
ปลัด 
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3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 3.2  แนวทางการพัฒนา    เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
เกษตรกร (หมู่บ้านละ 100,000 ) 
 

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มี
การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ
และการบริหารจัดการกลุม่ที่
เข้มแข็ง 

กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
อบต.ส านักตะคร้อ 

1,500,000 
อบต. 

(เงินนอก) 
 

1,500,000 
อบต. 

(เงินนอก) 
 

1,500,000 
อบต. 

(เงินนอก) 
 

15 กลุ่ม ประชาชนมีทักษะ 
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน  

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 3.3  แนวทางการพัฒนา    สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน
อาหารมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

1 ครั้ง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

อบต.ร่วมกับ  
สนง.

สาธารณสุข 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการร้านค้า และ
ผู้ประกอบการลานผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและการให้
ความส าคญัต่อผู้บริโภค 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

- - 1 ครั้ง ผู้ประกอบการร้านค้า
มีจิตส านึกท่ีดีและให้
ความส าคญักับ
ผู้บริโภค 

อบต.ร่วมกับ 
สนง.เกษตร 

สนง.
สาธารณสุข 

3 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยั
รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต าบล
ส านักตะคร้อ 

เพื่อจัดการอบรมและรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนการใช้ปุ๋ยเคม ี

จัดอบรม 1 ครั้ง 
ประชาสมัพันธ์ ท้ัง 16 หมู่บ้าน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนเห็นประโยชน์
ของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนการใช้ปุ๋ยเคม ี

ส านักงาน
ปลัด 

4 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นวัตกรรมการเกษตร และสถานท่ี
ที่ประสบความส าเร็จในการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมกลุม่ให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ ์

1  ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง กลุ่มสามารถผลติปุ๋ย
ชีวภาพท่ีมีคุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 
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3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยว   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส ารวจแหล่งโบราณคดี  
- เครื่องใช้โบราณบ้านโนน
ทองหลาง 
- ซากหอยกลายเป็นหินบ้าน
เทพารักษ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการขุด
ค้นพบแหล่งโบราณคดี ต าบล
ส านักตะคร้อ  

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีร่วมกับ
หน่วยงานศิลปากร   

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 แห่ง ได้รับการรับรองเป็น
แหล่งโบราณคดีของ
ต าบลส านักตะคร้อ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  รองรับการท่องเที่ยวทุ่ง 
กันหันลมในอนาคต 

ต าบลส านักตะคร้อ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 แห่ง รวมกลุม่ผู้มคีวามรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนำสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
 4.1  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมร่วมสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีขึ้นดอยเจดีย์ นมสัการ
รูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปรสิุทฺโธ 
อ าเภอเทพารักษ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณี
ประจ าปีของอ าเภอเทพารักษ์ 

ดอยเจดยี์  ต.บึงปรือ 
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีขึ้นดอยเจดีย ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนการจัดกจิกรรมอนุรักษ์
ประเพณีขึ้นดอยเจดีย ์

เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนในการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีฯ 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง กิจกรรมอนรุักษ์
ประเพณีขึ้นดอยเจดีย์ 
ยังคงอยู ่

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนการจัดกจิกรรมบวงสรวง
องค์ท้าวสุรนารี (เปลี่ยนผา้สไบ) 
อ าเภอเทพารักษ์  

เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณี
ประจ าปีของอ าเภอเทพารักษ์ 

องค์ท้าวสุรนารี  
หน้าท่ีท าการอ าเภอเทพารักษ์ 

1 ครั้ง   

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมประเพณี วัน
ฉลองชัยชนะท้าวสุร
นาร ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 ก่อสร้างศาลเทพารักษ์ เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับเคารพ
สักการะ และเป็นสถานท่ีส าคัญ
ของอ าเภอเทพารักษ์ 

ก่อสร้างศาลเทพารักษ์  
จ านวน 1 แห่ง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

1 แห่ง อ าเภอเทพารักษ์ มี
สถานท่ีที่แสดงถึง
ความเคารพต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
 4.1  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ส่งเสริม การจัดกิจกรรมรัฐพิธ ี
พิธีกรรมทางศาสนา  และ
กิจกรรมทางการศึกษา 

 

เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีใหเ้ยาวชนรู้จัก
วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา ให้มั่นคงและ
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

1. ประเพณีวันลอยกระทง 
2. ประเพณีวันสงกรานต ์
3. วันเด็กแห่งชาติ  
4. วันเข้าพรรษา 
5. วันแม่/วันพ่อแห่งชาติ 
6. วันปิยะมหาราช  
7. วันวิสาขบูชา  

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ต าบล 
 ส านักตะคร้อ 

ประชาชนและ 
ผู้สูงอายไุด้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 500 
คน  

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เทพารักษ์  ในงานรัฐพิธี   3  
โครงการ 
 

เพือ่ร่วมถวายบังโคม และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีใน
สถาบันส าคญัของชาติ   

1. วันปิยะมหาราช 
2. วันพ่อแห่งชาติ 
3. วันแม่แห่งชาติ 

5,000 
20,000 
15,000 
อบต. 

5,000 
20,000 
15,000 
อบต. 

5,000 
20,000 
15,000 
อบต. 

3 ครั้ง ประชาชน และ
ข้าราชการได้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 500 
คน  

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวดั
ปลอดเหล้า 

เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาใหเ้ป็น
สถานท่ีปลอดอบายมุขต่างๆ  

วัดในต าบลส านักตะคร้อ 
จ านวน 5 แห่ง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

5 แห่ง วัดที่เข้าร่วมโครงการ 
ปลอดจากสิ่งมึนเมา
และอบายมุขทุก
ประเภท 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบ
ทอดประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
พุทธและพิธีกรรมทางศาสนา 

วัดในต าบลส านักตะคร้อ 
จ านวน 200 รูป/ คน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง พุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนท่ัวไปเข้า
ร่วมกิจกรรมปฏบิัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 ส่งเสริมการบวชสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อสืบทอด ท านุ บ ารุง 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

วัดในต าบลส านักตะคร้อ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง ความนับถือของ
ท้องถิ่นยังคงได้รับการ
สืบทอด 

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 โครงการปฏิบัติวิปสัสนา
กัมมัฏฐานวันวสิาขบูชา 

เพื่อสืบทอด ท านุ บ ารุง 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

วัดในต าบลส านักตะคร้อ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง ความนับถือของ
ท้องถิ่นยังคงได้รับการ
สืบทอด 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
 4.2  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนการศึกษาต่อดา้น
สาธารณสุข ในสถานศึกษาของ
รัฐ ครอบคลมุทุกวิชาชีพ 
(พยาบาลชุมชน) 

เพื่อพัฒนาก าลังคนท าหน้าท่ี
ด้านสาธารณสุขให้มีในพ้ืนท่ี 

นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ีต าบล
ส านักตะคร้อ 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 คน ต าบลส านักตะคร้อมี
ผู้ให้การดูแลด้าน
สุขภาพเป็นแพทย์ 
พยาบาล ในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก ครบทุก
สาขาวิชา 

เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้
เยาวชนไดร้ับการศึกษาทีสู่งขึ้น 

10 ทุน 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

10 คน ผู้ไดร้ับทุนการศึกษา 
สามารถเข้าศึกษาใน
สถาบันอย่างไมล่ าบาก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 การน าคณะครูและนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษา 

เพื่อน าคณะครูและนักเรยีน 
ศพด.อบต.ไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้

130 คน 
จัด 1 ครั้ง 

45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

1 ครั้ง ครูและนักเรียนได้
ความรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดของเด็กในวัย
เรียนรู ้

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 จัดกิจกรรมหนูน้อยนักปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อใหค้ณะครูและนักเรยีน 
ศพด.อบต.ปฏิบตัิธรรม ฝึก
สมาธิ นอกสถานท่ี (ท่ีวัด) 
ส่งเสริมการเรียนรู ้

1 ครั้ง 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

1 ครั้ง ครูและนักเรียนไดค้วามรู้ 
เพื่อพัฒนาสติปัญญา 
สมาธิ และคุณธรรม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

5 จัดหาสื่อการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
ของเล่น ส าหรับเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาฯ 

1 แห่ง 221,000 
กรมส่งเสรมิ/ 

อบต. 

221,000 
กรมส่งเสรมิ/ 

อบต. 

221,000 
กรมส่งเสรมิ/ 

อบต. 

1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอน 
ของเล่น ที่เพียงพอ
และทัว่ถึง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ
ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 
เยาวชน และเด็กในพื้นที่
ครอบคลมุ 3 วัย  

ให้ศูนย์ 3 วัย อบต.ส านัก
ตะคร้อ มีความเข้มแข็ง เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ศูนย์ 3 วัย  
อบต.ส านักตะคร้อ 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

1 แห่ง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ เกดิ
แนวความคิดในการ
พัฒนาตนเองและผู้อื่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
 4.2  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านส านัก
ตะคร้อ 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการ
สอนภายในโรงเรียน 

1 ครั้ง/ กิจกรรม 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

1 แห่ง นักเรียนเกดิ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ดม้ากยิ่งขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์ ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการ
สอนภายในโรงเรียน 

1 ครั้ง/ กิจกรรม 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

1 แห่ง นักเรียนเกดิ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ดม้ากยิ่งข้ึน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านท านบ
เทวดา 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการ
สอนภายในโรงเรียน 

1 ครั้ง/ กิจกรรม 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 แห่ง นักเรียนเกดิ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ดม้ากยิ่งข้ึน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการ
สอนภายในโรงเรียน 

1 ครั้ง/ กิจกรรม 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 แห่ง ผู้เรยีนเกิด
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ดม้ากยิ่งข้ึน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

11 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อจัดการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิาร ศพด.
อบต. ในนการเสนอความคิด
และแนะน าการท างาน 

คณะกรรมการ 6 คน - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 แห่ง มีการประสานการ
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

ส่วน
การศึกษาฯ 

12 ค่ารับรอง เพื่อเป็นการรับรอง
คณะกรรมการในการตรวจ
ประเมินต่างๆ ของ อบต.และ 
ศพด.อบต.ส านักตะคร้อ 

อบต.ส านักตะคร้อ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 แห่ง คณะกรรมการที่มา
ตรวจประเมิน ไดร้ับ
การดูแล 

ส านักงาน
ปลัด และ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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 4.3  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 อุดหนุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

1 กองทุน ประชาชนไดร้ับการ
ประกันสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุน อุดหนุนกิจกรรมของ
เหล่ากาชาด  

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
ตามภารกิจของเหลา่กาชาด 
จังหวัดนครราชสีมา 

1 ครั้ง 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

1 ครั้ง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสา
ธารณกุศลของเหล่า
กาชาด 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุข 
มูลฐานเพื่อให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 

16  หมู่บ้าน 120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

16 ศูนย์ ประชาชนมีทักษะใน
การดูแลตนเองและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทราย 
อะเบททุกหลังคาเรือน 

ครอบคลมุ 16 หมู่บ้าน 78,000 
อบต. 

78,000 
อบต. 

78,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ไม่พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้
ให้กับสุนัขและแมว ในต าบล
ส านักตะคร้อ 

1 ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

1 ครั้ง ไม่พบผู้ป่วยหรือ
เสียชวีิตจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

6 สนับสนุนการผ่าตัดท าหมัน 
ควบคุมการแพร่ขยายจ านวน
สัตว์เร่รอน 

ผ่าตัดท าหมันให้กับสุนัขและ
แมวในต าบลส านักตะคร้อ เพื่อ
ลดปรมิาณ 

16  หมู่บ้าน 15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

1 ครั้ง จ านวนสุนัขและแมว
ในพื้น ท่ีลดจ านวนลด
ควบคุมได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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 4.4  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวสัดิการ
และเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีขาดผู้เลี้ยงดูมี
เงินเพื่อเลี้ยงชีพ 

จ านวน  841  ราย - 
อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ 

- 
อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ 

- 
อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ 

12 เดือน ผู้สูงอายไุด้รับเงิน
สงเคราะห ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนเบีย้ยังชีพ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมเีงินเลี้ยงชีพ 

จ านวน  155  ราย - 
อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ 

- 
อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ 

- 
อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ 

12 เดือน ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการไดร้ับเงิน
สงเคราะห ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

เพื่อส่งเสริมผูต้ิดเชื้อสามารถอยู่
ปกติสุขในสังคม 

จ านวน  3  ราย 18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

12 เดือน ผู้ติดเชื้อได้รบัการดูแล
สงเคราะห ์  

ส านักงาน
ปลัด 

4 จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒา
ครอบครัวในต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทย
เป็นครอบครัวอิม่สุข 

1  ครั้ง 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

1 ครั้ง ไม่มีปญัหาเกีย่วกับ
ครอบครัวในสังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมให้วันอาทิตย์ 
เป็นวันครอบครัวและพาเยาวชน
เข้าวัดฟังธรรม 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้วัน
อาทิตย์เป็นวันครอบครัวพร้อม
กับน าลูหลานเข้าวัดฟังธรรมใน
วันอาทิตย์ 

16 หมู่บ้าน - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ประชาชนอยู่บ้านทุก
วันอาทิตย์ และท า
กิจกรรมที่วัดโดยการ
ฟังธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 
ส่วน

การศึกษาฯ 
6 จ้างนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ 

และการพัฒนาด้านความรู้ใน
การท างาน และรูจ้ักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ในการหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัว 

ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง นักเรียนรูจ้ักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์เพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัวและ
เพิ่มทักษะความรู้ในการ
ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความคิด
ของเด็ก เยาวชน ต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน ในการ
น า เสนอความคดิเห็นและ
จัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

- เวทีแลกเปลี่ยนความคิดของเด็ก 
เยาวชน       
- สรุปบทเรยีน 
- จัดท าแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน 

20,000 
อบต. 

- - 1 ครั้ง การจัดท าแผนพัฒนา
เด็ก และเยาวชน ตรง
ความต้องการ ของ
พื้นที ่

ส่วน
การศึกษาฯ 
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 4.4  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล
ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเนื่องใน
วันสตรสีากลของต าบลส านัก
ตะคร้อ 

16  หมู่บ้าน 
ต าบลส านกัตะคร้อ 

  

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

1 ครั้ง กลุ่มสตรีจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมงานด้าน
สตรีในต าบลใหม้ั่นคง 

ส านักงาน
ปลัด 

9 ดูแลรักษา ปรับปรุง บ ารุง 
พัฒนาสวนสุขภาพของต าบล
ส านักตะคร้อ 

จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการบ ารุง 
รักษา ดูแลสวนสุขภาพในต าบล 

สวนสาธารณะ  2  แห่ง 
- วัดส านักตะคร้อ 

           - วัดหนองโพธิ ์

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

2 แห่ง มีการดูแลสวนสุขภาพ
ให้สมบูรณ์ น่าพักผ่อน 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 

เพื่อจัดกิจกรรมในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 

ครอบคลมุ 16 หมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

1 ครั้ง ปัญหาเด็กตั้งครรภ์
ก่อนวันอันควร ไม่มีใน
พื้นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการเพิม่ทักษะการพูดคุยกับ
พ่อแม่ 

เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
สมควรให้กับผู้ปกครอง 

16  หมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

2 กลุ่ม ครอบครัวเขม้แข็ง 
ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจภาวะวัยรุ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เยาวชนในการจัดรณรงค์ส่งเสริม
อนามัยเจรญิพันธ์ุวัยรุ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพือ่ให้สภาเยาวชนมีบทบาท
และช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน
ด้วยกัน อย่างเข้าใจ ตรงจุด 
และทั่งถึง  

16  หมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

2 กลุ่ม กลุ่มวัยรุ่นมีการ
ช่วยเหลือกัน เฝ้าระวัง
ภัยและคอยแนะน าสิ่ง
ที่ดีให้แก่กัน 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการเสรมิสร้าง สมรรถนะ
การประสานงานเพื่อระดม
ทรัพยากร ส่งเสรมิอนามัยเจริญ
พันธุ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
และการตั้งครรภ์ในกลุม่วัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้ และลดปัญหา
การเกิดโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่ม
วัยรุ่น 

16  หมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

2 กลุ่ม ปัญหาโรคเอดส์และ
ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรใน
ต าบลลดลง และไม่ม ี

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการควบคมุวัณโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ อบต.ส านักตะคร้อ 

เพื่อป้องกันการเกิดโรควัณโรค 
ในพื้นที่ 

16  หมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ต าบลส านักตะคร้อ 
ไม่มผีู้ป่วยโรควัณโรค 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการจติอาสาราชประชา -
สมาลัย อบต.ส านักตะคร้อ 

เพื่อให้เกิดกลุ่มจิตอาสาฯ ของ
ต าบลอย่างยั่งยืน มั่นคง 

16  หมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ  

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 กลุ่ม เกิดกลุม่จิตอาสาฯ ใน
พื้นที่และด าเนินการได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
 4.5  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกาย 

16 หมู่บ้าน 
1 กิจกรรม 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับการฝึกซ้อมและ
การออกก าลังกาย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน  
ประชาชน ประเภทฟุตบอล/ฟุต
ซอล 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เฉพาะกลุม่โดยมุ่งเน้นความ 
สามารถด้านกีฬาเฉพาะด้าน 

- รุ่นอายุ 15 – 18 ป ี
- รุ่นอายุ 12 – 15 ป ี
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง เยาวชนได้พัฒนาทักษะ
ด้านการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอลอย่างจริงจัง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3  แข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยา
เสพติด 
 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด มสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีการพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมในทางที่ด ี

1  ครั้ง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนและเยาวชน
ห่าง ไกลยาเสพตดิมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีการพัฒนา ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 การแข่งขันกีฬาสีสมัพันธ์  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฯ) 

เพื่อให้เด็กเล็กฯ มีทักษะในการ
เล่นกีฬาและเกดิความสามัคคี 
ส่งเสริมให้  มีน้ าใจนักกีฬา 

1 ครั้ง 15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

1 ครั้ง เด็กเล็กฯ มีทักษะในการ
เล่นกีฬาและเกดิความ
สามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา 

ส่วน
การศึกษาฯ 

5 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ของ
ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้านให้เกษตรกรและ
ประชาชนทุกวัย  

เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
ในต าบลส านักตะคร้อ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนมีความ
สนุกสนานและได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 ส่งเสริมโครงการขี่จักรยานเพื่อ
สุขภาพ ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนใน
ต าบลให้แข็งแรงโดยการขี่
จักรยาน 

16 หมู่บ้าน - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 แห่ง ประชาชนท่ีรักการขี่
จักรยานเพื่อสุขภาพมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 จัดตั้งศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อจัดตั้งชมรมส่งเสริมการกีฬา
ของต าบล 

- อบรมเยาวชน แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อจัดตั้งชมรมกีฬา 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 แห่ง มีชมรมทีดู่แลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกีฬาเฉพาะ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณี
ประจ าปีของหมู่บ้าน 

มีทักษะในการเล่นกีฬาและเกิด
ความสามัคคี ส่งเสริมให้  มี
น้ าใจนักกีฬา 

16 หมู่บ้าน 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

1 ครั้ง ร่างกายแข็งแรง เกิด
ความสามัคคี มีน้ าใจ
นักกีฬา  

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและควำมม่ันคงของบ้ำนเมือง 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 9  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.1  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 แต่งตั้ง ตัวแทน ภาคประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ใน 
อบต. 

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

โครงการต่างๆ ของต าบล 
ส านักตะคร้อ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ประชาชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น  

กองช่าง 
 

2 จัดท าป้ายบอกทางไปส่วน
ราชการและสถานท่ีส าคัญใน
ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อจัดท าป้ายบอกทางไปส่วน
ราชการและสถานท่ีส าคัญให้
ประชาชนท่ัวไปได้รู้เส้นทางการ
เดินทางในต าบลส านักตะคร้อ 

ป้ายบอกทางไปส่วนราชการและ
สถานท่ีส าคญัในต าบลส านักตะครอ้ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 แห่ง ประชาชนท่ัวไปรู้จัก
เส้นทางการเดินทางไป
ส่วนราชการและ
สถานท่ีส าคญั 

กองช่าง 

3 ค่าจัดท าป้ายคัทเอาท์, ป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
ให้หน่วยราชการภาคเอกชน
ได้รับทราบข้อมูลในท้องถิ่น 

ช่วงเทศกาลและตามหนังสือสั่งการ 
เกี่ยวกับการบรหิารงานตา่งๆ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารระดับอ าเภอ 
และข่าวสารระดับ
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองช่าง 

4 จัดหาหนังสือพิมพร์ายวันประจ า
หน่วยงาน 

เพื่อจัดหาหนังสือพิมพไ์ว้บริการ
ประชุมชน และ                         
รู้ทันข่าวสาร 

ที่ท าการ อบต.ส านักตะคร้อ 
1 แห่ง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 แห่ง ประชาชนมีนิสัยรักการ
อ่านและรู้ทันข่าวสาร
ข้อมูลประจ าวัน 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษาฯ 

5 ส่งเสริมการให้ความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายภาคประชาชน และ
ประชาธิปไตยภาคประชาชน 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ภาคประชาชน 

16 หมู่บ้าน 5,000 
อบต. 

- - 1 ครั้ง ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 
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5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.1  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาต ิ

50 คน 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตส านึกรักและ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- อบรมเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนและ
ผู้บริหารของ อบต.  
- การปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ผู้บริหาร                  4  คน 
เจ้าหน้าท่ีอบต.         29  คน 
ส.อบต.                  32  คน 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีของตน
และเป็นหน่วยงานร่วม
ตรวจสอบการทุจรติ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 จัดกิจกรรม อบต. สญัจร เพื่อสร้างความเข้าใจและอบต.
สัญจร พื้นที่บริการเก็บภาษี
และตอบข้อปัญหาในการ
ให้บริการประชาชน 

อบต.สัญจรลงกลุ่ม เป้าหมายใน
พื้นที่ต าบลส านักตะคร้อ ปีละ 3 ครั้ง 
(มีนาคม กรกฎาคมและพฤศจิกายน) 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

3 ครั้ง พบปะประชาชน ตอบ
ปัญหาข้อสงสยัการ
บริหารงานของท้องถิ่น  

ทุกส่วน 

9 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพือ่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1 ครั้ง - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 ครั้ง น าแนวทางที่ได้รับจาก
ประชาชนมาปรับปรุง
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2  ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

2 ครั้ง ประชาชนมีบทบาท
และมสี่วนร่วม ครบทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการต าบลต้นแบบด้านการ
จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลใหส้อดคล้องกับแผนงาน
ของทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

1 แห่ง - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 แห่ง แผนพัฒนาของ อบต. 
สามารถแก้ไขปัญหา 
ความต้องการได้ครบ
วงจร 

ส านักงาน
ปลัด 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

5.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการรวมพลังเยาวชนท างาน
บริการสังคมและเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

เยาวชนเป้าหมายในพ้ืนท่ี 
อายุระหว่าง 15 – 20 ปี 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปเห็นโทษของยา
เสพติดทุกชนิด และ
ออกห่าง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ประชาสมัพันธ์รณรงค์ เฝ้าระวัง  
ยาเสพตดิ และสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความตระหนักและมี
ส่วนรวมในการเฝ้าระวังยาเสพ
ติดในชุมชน 

12 ครั้ง - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

12 ครั้ง ประชาชนมีส่วนร่วม
และตระหนัก เฝ้า
ระวังยาเสพติดใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเข้าค่าย  อบรมเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
บทบาทหน้าท่ีเยาวชนต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาต ิ
ห่างไกลยาเสพติด 

- เข้าค่ายเยาวชน จ านวน 50 คน 
- น าเด็ก เยาวชนไปทัศนศึกษา ณ 
สถานพินิจ และเรือนจ า 

50,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

50,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

50,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

1 ครั้ง ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ต่อครอบครัว
ชุมชนและประ เทศชาติ 
รู้โทษของยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิในครอบครัว และ
สถานศึกษา (ครอบครัวเข้มแข็ง
ต้านยาเสพติด) 

เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด เยาวชน
เข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติด 

พื้นที่ต าบลส านักตะคร้อ 16 หมู่บ้าน 
และสถานศึกษาในพื้นที่ 4 แห่ง 

20,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

20,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

20,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

1 ครั้ง เยาวชนมีความ
เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งเสพตดิ และ
อบายมุขท้ังปวง 

ส านักงาน
ปล ัด 

5 โครงการ 25 ตาสับปะรด เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ท าหน้าที่
สอดส่องความเรียบร้อยและเฝ้า
ระวังสิ่งเสพติดในพื้นที ่

ต าบลส านักตะคร้อ 75,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

75,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

75,000 
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

1 แห่ง มีการสอดส่องรวมกัน
ดูแลเยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปล ัด 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 5.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อ 

จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน
ประจ าเดือนนายกฯ รองนายก
ฯ และเลขานุการนายกฯ 

4  คน 684,720 
อบต. 

684,720 
อบต. 

684,720 
อบต. 

12 เดือน เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
และเลขานุการสภาฯ 

33  คน 2,923,200 
อบต. 

2,923,200 
อบต. 

2,923,200 
อบต. 

12 เดือน เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

ส านักงาน
ปลัด 

3 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ส านักงานปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดส านักงานปลัด 

จ านวน  10 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

2,683,860 
อบต. 

2,791,215 
อบต. 

2,902,864 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
กองคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดกองคลัง 

จ านวน  5 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

1,192,020 
อบต. 

1,239,701 
อบต. 

1,289,289 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

5 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
กองช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดกองช่าง 

จ านวน 3 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

762,120 
อบต. 

792,604 
อบต. 

824,308 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดส่วนการศึกษา
ฯ 

จ านวน 2 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

519,300 
อบต. 

540,072 
อบต. 

561,674 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 เงินประจ าต าแหน่ง ส านักงาน
ปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับปลัด รองปลัดและ หน.
ส านักฯ 

จ านวน 3 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

218,400 
อบต. 

218,400 
อบต. 

218,400 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 เงินประจ าต าแหน่ง กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับผู้อ านวยการกองคลัง 

จ านวน 1 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

42,000 
อบต. 

42,000 
อบต. 

42,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 5.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 เงินประจ าต าแหน่ง กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับผู้อ านวยการกองช่าง 

จ านวน 1 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

42,000 
อบต. 

42,000 
อบต. 

42,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

10 เงินประจ าต าแหน่ง ส่วน
การศึกษาฯ 

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับ หน.ส่วนการศึกษาฯ 

จ านวน 1 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

42,000 
อบต. 

42,000 
อบต. 

42,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

11 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ส านักงาน
ปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 8 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

975,204 
อบต. 

1,014,212 
อบต. 

1,054,780 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

12 ค่าจ้างพนักงานจ้าง กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 2 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

252,840 
อบต. 

262,953 
อบต. 

273,471 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

13 ค่าจ้างพนักงานจ้าง กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 3 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

366,288 
อบต. 

380,939 
อบต. 

396,176 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

120,000 
อบต. 

124,800 
อบต. 

129,792 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

15 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง 
ส านักงานปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
พนักงานจ้างตามภารกจิและ
ทั่วไป 

จ านวน 8 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

48,000 
อบต. 

48,000 
อบต. 

48,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

16 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง  
กองคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
พนักงานจ้างตามภารกจิและ
ทั่วไป 

จ านวน 2 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

24,000 
อบต. 

24,000 
อบต. 

24,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 
 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  57 

 
5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 5.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง  
กองช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพ
พนักงานจ้างตามภารกจิและ
ทั่วไป 

จ านวน 3 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

24,000 
อบต. 

24,000 
อบต. 

24,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

18 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
พนักงานจ้างตามภารกจิและ
ทั่วไป 

จ านวน 1 คน 
(ตามแผนอัตราก าลัง 58 - 60) 

24,000 
อบต. 

24,000 
อบต. 

24,000 
อบต. 

12 เดือน บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

19 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจ าอื่นๆ 
(ค่าตอบแทน) 

เพื่อให้มีค่าใช้จา่ย รายจ่าย
ประจ าอย่างเหมาะสมในการ
บริหารจดัการ 

12  เดือน 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

12 เดือน รายจ่ายประจ า ค่าใช่
จ่ายต่างๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

ทุกส่วน 

20 จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบ าเหนจ็
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

15  คน 125,000 
อบต. 

125,000 
อบต. 

125,000 
อบต. 

1 ครั้ง เป็นเงินสมทบบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

21 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นเงินสบทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

16  คน 95,424 
อบต. 

95,424 
อบต. 

95,424 
อบต. 

12 เดือน เป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้างทั่วไป 

ส านักงาน
ปลัด 

22 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจ าอื่นๆ 
(ค่าใช้สอย) 

เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย รายจ่าย
ประจ าอย่างเหมาะสมในการ
บริหารจดัการ 

ตลอดป ี 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

12 เดือน การบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
ประชาชนพอใจ 

ทุกส่วน 

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวสัดุ
ส านักงานและวสัดุอื่นท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของ อบต. (ค่าวัสด)ุ 

เพื่อรองรับการให้บริการแก่
ประชาชน เกิดความสะดวก
รวดเร็วมีความพึงพอใจ 

ตลอดป ี 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

12 เดือน การบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

ทุกส่วน 

24 ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อติดตั้งเครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดประจ าห้องประ 
ชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1 ชุด 20,000 
อบต. 

- - 1 ชุด การสื่อสารที่ห้อง
ประชุมมีความชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  58 

 
5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 5.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน 

- เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งอาคาร
ส านักงาน (สร้างห้องน้ าเพิ่มเติม) 

100,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 ต าบลส านักตะคร้อ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บรเิวณอาคารส านักงาน 

- เพื่อรองรับการปฎิบตัิราชการ
ตามหน้าท่ีที่เพ่ิมขึ้นอย่างด ี

- ก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อให้บริการผู้
มาติดต่อราชการ  

100,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 

 

26 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
- ส านักงานปลัด 

เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ีม ี
ประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

- จัดซื้อเครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
ขาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI 
Lumens (มาตรฐานราคาครุภณัฑ์ 
มีนาคม2557) 

39,000 
อบต. 

 
 

- - 1 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

   - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด  
- จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 ชุด  
- จัดซื้อครุภณัฑ์โต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 

16,000 
อบต. 
3,500 
อบต. 

10,000 
อบต. 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 

  

 - กองคลัง เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว 

- จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครือ่ง
ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

10,000 
อบต. 

- - 1 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ 

กองคลัง 

  ยิ่งข้ึน - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด  

20,000 
อบต. 

- - 1 ชุด ปฏิบัติงาน  

     - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องส ารองไฟ จ านวน 4 ชุด  

10,000 
อบต. 

- - 1 ชุด   

 - กองช่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

- จัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน 
ปูน ทราย สีน้ ามัน พู่กัน ตะปู ฯลฯ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

12 เดือน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 5.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ต่อ - หน่วยงานส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว 

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  
จ านวน 4 หลัง 

23,200 
อบต. 

- - 4 หลัง เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

  ยิ่งข้ึน - จัดซื้อพัดลมโคจร แบบติดผนัง 
จ านวน 20 ตัว 

35,000 
อบต. 

- - 20 ตัว ปฏิบัติงาน  

   - จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครือ่ง
ปริ้นเตอร์ จ านวน 2 ชุด 

10,000 
อบต. 

- - 2 ชุด   

   - จัดซื้อถาดหลมุใส่อาหาร ส าหรับ
เด็ก ศพด. จ านวน 100 ชุด 

30,000 
อบต. 

- - 100 ชุด   

   - จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นระบบก๊อก 
ขนาด 6 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง 

20,000 
อบต. 

- - 1 เครื่อง   

27 จัดหาทุนการศึกษาส าหรับ
บุคลากร ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา
ให้กับพนักงานส่วน และบุคคล 
ภายนอกตามระเบียบและหนัง 
สือสั่งการที่ก าหนด โดยไดร้ับ
การอนุมัติจากผู้บรหิาร อปท. 

1 ทุน 60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

1 ทุน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  

ทุกส่วน
ราชการ 

28 เสรมิสร้างประสิทธิภาพการ
บริหาร ทักษะให้ความรู ้แก่
บุคลากร อบต. 

เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
จ านวน  2  ครั้ง 

450,000 
อบต. 

450,000 
อบต. 

450,000 
อบต. 

2 ครั้ง บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏบิัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

29 โครงการอบรมเสริมสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม  (เพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานส่วน
ต าบล) 

เพื่อให้บุคลากรของ อบต. มี
ความรู้ปฏิบตัิงานได้อย่างมี
คุณธรรม จรยิธรรมเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ผู้บริหาร                  4  คน 
เจ้าหน้าท่ีอบต.         30  คน 
หลักสตูร 2 วัน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง บุคลากรเกิดส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัตริาชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส 

ส านักงาน
ปลัด 

30 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

จ้างเหมาบริษัทเอกชนด าเนินการ
ปรับปรุงแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

1 ครั้ง ท้องถิ่นมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
และจัดเก็บภาษตี่างๆ  
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  

กองคลัง 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 5.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
และจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาการช าระภาษ ี

เพื่อลดขั้นตอนและ
กระบวนงานในการให้บริหาร
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการจัดเก็บรายได ้

ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ถึงชุมชน 
จ านวน 16 หมู่บ้าน 
 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

1 ครั้ง ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริหาร
ของ อบต.ส านัก
ตะคร้อ 

กองคลัง 

32 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น 
แลก เปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่าง อปท. 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาการท างานใน
พื้นที่ได้อย่างด ี

ส านักงาน
ปลัด 

33 ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและ
ผู้ดูแลเด็กในการจัดการเรยีน
การสอน 

1 ครั้ง 30,000 
อบต. 

- - 1 ครั้ง ศพด.มีการพัฒนาการ
ท างานในพ้ืนท่ีได้อย่าง
ดี 

ส่วน
การศึกษาฯ 

34 ค่าบ ารุงซ่อมแซมรักษาครุภณัฑ ์ เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่เป็นทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ 

ตลอดป ี 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

12 เดือน ครุภณัฑ์ของอบต.
ได้รับการดูแลรักษา 
บ ารุงให้ใช้งานได้ด ี

ทุกส่วน 

35 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) 

เป็นค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ อบต. 

ตลอดป ี 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

12 เดือน การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ทุกส่วน 

36 ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ส านักตะคร้อ 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. ส านักตะคร้อ 

จ้าง 1 คน  
ระยะเวลา 12 เดือน 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

1 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะอาด น่าเรยีน 
ถูกสุขลักษณะที่ด ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

37 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานท่ัวไป
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ส านักตะคร้อ 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน
ทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อ 

จ้าง 1 คน  
ระยะเวลา 12 เดือน 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

1 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
บุคลากรเหมาะสมกับ
การจัดการเรยีน การ
สอน  

ส่วน
การศึกษาฯ 

38 ค่าโทรคมนาคม เป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ทและ
ระบบสารสนเทศ ของ อบต.
ส านักตะคร้อ 

12 เดือน 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

12 เดือน ระบบอินเตอร์เน็ท 
และสารสนเทศของ 
อบต.สามารถใช้งานได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.4  แนวทางการพัฒนา    การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดส่งสเริมอาหารเสรมินมให้กับ
เด็กนักเรยีนในเขตต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมอาหารเสริมนม
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ านวน 4 แห่ง 1,300,000 
รัฐบาล 

1,300,000 
รัฐบาล 

1,300,000 
รัฐบาล 

12 เดือน เพื่อสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็ก ถึง ป. 6 

3 โรงเรียน ในเขต 
ต.ส านักตะคร้อ 

2,400,000 
รัฐบาล 

2,400,000 
รัฐบาล 

2,400,000 
รัฐบาล 

12 เดือน เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 จัดส่งเสริมอาหารกลางวันส าหรับ
เด็ก ศพด.อบต.ส านักตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก ศพด.อบต. 

ศพด. อบต.ส านักตะคร้อ 
จ านวน 1  แห่ง 

530,000 
อบต. 

530,000 
อบต. 

530,000 
อบต. 

12 เดือน เพื่อสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สตค. 

จ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ตลอดป ี 240,000 
อบต. 

240,000 
อบต. 

240,000 
อบต. 

12 เดือน เด็กนักเรยีนของศูนย์
เด็กฯเล็กมรีถรับส่งที่
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

5 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ส านักตะคร้อ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ความสะดวก 
และความปลอดภัยในการ
บริหารจดัการ ศพด. อบต. 

- ก่อสร้างรั้วรอบศูนยเ์ด็กเล็กฯ 
- เพิ่มห้องเรียนตดิแอร์  
- เพิ่มห้องน้ า 
- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 

100,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง มีศัพยภาพ และความ
ปลอด ภัยในการดูแล
เด็กมากยิ่งขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อให้เกิดการจดักิจกรรมตา่งๆ 
ของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม
และครอบคลุมหลักสูตรการ
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ส านักตะคร้อ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

1 แห่ง เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
เรียนรูเ้สริมสร้าง
พัฒนาการที่ด ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการคณุตาคุณยายช่วยสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหคุ้ณตาคณุยายช่วยสอน
เด็กๆ ด้านภูมิปญัญา 

1 ครั้ง/ ป ี 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง เด็กๆ เรียนรูภู้มิ
ปัญญาจากคุณตา-ยาย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 โครงการผลติสื่อด้วยมือของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สื่อการเรียนการสอน มีการ
พัฒนาด้วยประสบการณ์   

1 ครั้ง/ ป ี 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง บุคลากร มีการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการเรียนสนุกไม่มีเหาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน ของ ศพด.
อบต.ส านักตะคร้อ ไม่มีเหา 

1 ครั้ง/ ป ี 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง เด็กของ ศพด.อบต.
ส านักตะคร้อ ไมม่ีเหา 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  62 

 
5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.5  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
หรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย 
ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

16  หมู่บ้าน 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

12 เดือน ประชาชนท่ีประสบ
ความเดือดร้อนได้รับ 
การช่วยเหลืออย่างทัน 
ท่วงที ลดความเสยีหาย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งเสริมระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อให้บริการทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ประสบอุบัตเิหต ุ

1 ทีม 20,000 
อบต./
สปสช. 

20,000 
อบต./
สปสช. 

20,000 
อบต./
สปสช. 

1 ทีม ผู้ป่วยและผู้ประสบ
อุบัติเหตไุดร้ับการ
บริการเข้าถึงแพทย ์
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร. พร้อมเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อทบทวนความรู้ให้กับ อป
พร. ให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

1  ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง อปพร.ที่ฝึกอบรมมี
ทักษะในการช่วยเหลือ
อย่างช านาญ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
ทีม OTOS พร้อมเครื่องแต่งกาย 

เพื่อทบทวนความรู้ใหก้ับทีม 
OTOS ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

1  ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

1 ครั้ง ทีม OTOS ที่ฝึกอบรม 
มีทักษะในการช่วย-
เหลืออย่างช านาญ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการ 
ปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร.  
พร้อมฝึกอบรมการใช้งาน 

เพื่อความพร้อมในการให้บริการ
ด้านการบรรเทาสาธารณภยั 

วิทยุสื่อสารแบบไร้สาย ไฟฉาย ไม้
กระบองไฟ กรวยจราจร ป้ายไฟ
หยุดตรวจ ถังดับเพลิง และอื่นๆ ที่
จ าเป็น 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ส่งเสริมสวสัดิการ/ ค่าตอบแทน
ขณะปฏิบตัิหน้าที่  (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเดินทาง) 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ียาม/ อปพร.  

สมาชิก อปพร.ทั้ง  16 หมู่บ้าน 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

2 ครั้ง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีได้รับการ
ดูแลด้านค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

7 จัดประชมุใหญ่ประจ าปีของ  
อปพร. พร้อมจัดกิจกรรม 

เพื่อช้ีแจงเรื่องต่างๆให้สมาชิก  
อปพร. ได้รับทราบ 

2 ครั้ง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง สมาชิกมีการพบปะกัน
และแลกเปลีย่นทัศนคต ิ

ส านักงาน
ปลัด 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.5  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถที่
ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดป ี 150,000  
อบต. 

150,000  
อบต. 

150,000  
อบต. 

1 คัน การปฏิบัติงานไม่
ติดขัดและเกดิ
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

9 จัดซื้อถังดับเพลิง เพื่อบรรเทาเหตุอัคคภีัยในพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.ส านักตะคร้อ 

จ านวน 11 ถัง 19,800 
อบต. 

19,800 
อบต. 

19,800 
อบต. 

11 ถัง เพื่อระงับอัคคีภัย ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.6  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการ “รณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอุบัตเิหตุทาง
ถนน” 

นักเรียน และประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
การจราจร และมีวินัย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
กฎจราจรมากข้ึน อุบัติ 
เหตุในหมู่บ้านลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดหาป้ายเครื่องหมายจราจร 
เช่น ป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน  

ลดการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน 16 หมู่บ้าน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง อุบัติเหตุทางถนนมี
จ านวนลดน้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนสถานีต ารวจภูธร
เทพารักษ์ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุ
อุปกรณ์การป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรม 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน  

ส านักงาน
ปลัด 

4 จัดหาวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณะภัย 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยต่างๆ 

ทัง้ 16 หมู่บ้าน 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ผู้ประสบความเดือดร้อน
จากสา-ธารณภยัไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 สนับสนุนโครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข แบบ ABC 

ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่
เป็นหนี ้

16  หมู่บ้าน 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

2 กลุ่ม ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปญัหา 

ส านักงาน
ปลัด 
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5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.7  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนพลังงาน
ชุมชนร่วมกับส านักงานพลังงาน  

เพื่อส่งเสริมการจัดท าแผน
พลังงานชุมชน 

ต าบลส านักตะคร้อ 16 หมู่บ้าน - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 ครั้ง ต าบลส านักตะคร้อมี
แผนพลังงานชุมชนใช้ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งเสริมการจัดหาพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงานลมและ
พลังงานแสดงอาทิตย์  
(ก่อสร้างสถาน ีพลังงานกังหันลม
และแสงอาทิตย ์

เพื่อสนับสนุนกิจการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานลม (กงัหันลม) 
และแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล 

พื้นที่ ต าบลส านักตะคร้อ  
ทั้ง 69.59 ตร.กม. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 แห่ง ต าบลส านักตะคร้อ 
ได้รับการพัฒนาจาก
โครงการกันหันลม 
และพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ โซล่าเซล 

อบต.ส านัก
ตะคร้อ/ ผู้รับ 
สัมปทาน
โครงการ
กังหันลม 

3 สร้างจิตส านึกการประหยัด
พลังงานในชุมชน โดย
ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ ามัน
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงาน 
หมู่ละ 5 หลัง 

53,750 
กระทรวง
พลังงาน 

- - 1 ครั้ง ลดการใช้พลังงาน
อย่างน้อย 5 % 

กระทรวง
พลังงาน/

อบต. 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 10  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค.ประชาชนในการเพ่ิมการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม          
มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่   

หมู่บ้าน/ศูนย์เรยีนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง 

1  แห่ง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 แห่ง ศูนย์เรียนรู้สามารถให้ 
บริการได้ทันยุคสมัย 
และให้บริการได้อย่าง
ครบวงจร 

ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดหาพันธุ์ปลา ปล่อยในแหล่งน้ า
สาธารณะ ต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ 
ตลาดของผลิตภัณฑ์จากการ 
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ่

16 หมู่บ้าน - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

16 หมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้านมี
รายได้เพิ่มขึน้และยัง
เป็นการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ

กรมประมง 

3 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร อบต.ต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มีความรู้ความ สามารถ
มากยิ่งข้ึน 

สมาชิกศูนย์ 15 คน 
ฝึกอบรม 3 วัน 

พร้อมศึกษาดูงาน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง คณะกรรมการศูนยฯ์ 
มีความรู้ความสามารถ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 สนับสนุนวสัดสุ านักงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของศูนย์ถ่ายทอดฯ 

1 ครั้ง 2,000 
อบต. 

2,000 
อบต. 

2,000 
อบต. 

1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดฯมีวสัดุ
ส านักงานท่ีครบถ้วน 

ส านักงาน
ปลัด 
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6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการล้อมรั้วทีส่าธารณะ  
ป่าดงกระสัง หมู่ที่ 11 (ล าดับ 1) 

เพื่อป้องกันพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ
ไม่ให้ถูกบุกรุก 

จ านวน 65 ไร่ 
200,000 

อบต. 
- - 

1 แห่ง ที่สาธารณะป่าดง
กระสัง ไม่ถูกบุกรุก 

กองช่าง 

2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าป ี
(ตามโครงการ 800 ล้านกล้าฯ) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าให้มีมากข้ึนใน
เขตหมู่บ้านและในเขตต าบล
ส านักตะคร้อ 

ต้นคูณ,  ต้นประดู่  และต้น
ทองกวาว  จ านวน  1,000 ต้น ปลูก

ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 ครั้ง การปลูกต้นไมเ้พิ่ม
พื้นที่ป่าสีเขียว
ประจ าปีของต าบล
ส านักตะคร้อใน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างส านึก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และประหยดัพลังงาน 

เพื่อประชาสมัพันธ์ สร้างจิต 
ส านึก การอนุรักษ์ธรรมชาติใน
ต าบลและการประหยัดพลังงาน 

16 หมู่บ้าน - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

1 ครั้ง ประชาชนเกิดความรู้
เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยดัพลังงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 จัดอบรมการป้องกันไฟป่าและ
ระบบดับเพลิง 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันไฟป่าและการ
ดับเพลิง 

1  ครั้ง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 ครั้ง ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรูส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 การจัดท ารั้วล้อมรอบที่สาธารณะ
หมู่บ้านและต าบล 

เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าพื้นที่
สาธารณะของหมู่บ้านและ
ต าบล 

16 หมู่บ้าน 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

16 หมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะได้รับ
การป้องกันการบุกรุก
ท าลาย 

กองช่าง 

6 กิจกรรมรักษาป่ามเหศักดิ์  
สักสยามมินทร์   

ค่าจ้างเหมารถเกรดเกลีย่ปรับ
พื้นที่ ค่าดูแล บ ารุง รักษา
สภาพป่ามเหศักดิ์ สักสยามมิ
นทร์ และวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็นใน
กิจกรรมฯ 

1 แห่ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

1 แห่ง ป่ามเหศักดิ์ สักสยามมิ
นทร์ ประจ าต าบล
ได้รับการดูแลรักษาให้
คงสภาพป่าท่ีสมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 
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6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3  แนวทางการพัฒนา    การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 รณรงค ์ประชาสมัพันธ์ ควบคุม 
การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

ประชาสมัพันธ์ การควบคุม 
การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

10 ครั้ง - 
อบต. 

- 
อบต. 

- 
อบต. 

10 ครั้ง เกิดความเข้าใจในการ
ก าจัดขยะมลูฝอยตาม
ระเบียบข้อบัญญตั ิ

กองช่าง 

2 การจัดการ บริหาร เพิ่มศักยภาพ
ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อจ้างเหมาเครื่องจักรในการ
เกรด เกลี่ยขยะ ทีบ่่อขยะ  

1  แห่ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

1 แห่ง เพิ่มศักยภาพในการ
ก าจัดขยะมลูฝอยให้มี
พื้นที่ก าจัดขยะเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ซ่อมแซมถังขยะที่ช ารุดเสยีหาย 
พร้อมจัดหาถังขยะใบใหม ่

เพื่อจัดหาภาชนะรองรับขยะให้
เพียงพอต่อการทิ้ง 

ถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 16 หมู่บ้าน 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

1 ครั้ง ภาชนะรองรับขยะมี
เพียงพอและใช้งานได้
ดี 

กองช่าง 

4 รณรงคก์ารคัดแยกขยะ เพื่อลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน 

เพื่อบริหารจดัการปริมาณขยะ
ในครัวเรือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

1 ครั้ง ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน หมู่บา้นและ
ในต าบลลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 จัดหาวัสดุท าความสะอาดและ
เครื่องแต่งกายส าหรับพนักงาน
รถขยะ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ และความสะอาด 

ตลอดป ี 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

1 แห่ง การจัดเก็บขยะและ
การท าความสะอาดดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 จ้างเหมาบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่น  
ค่าจ้างเหมารถปรับเกรด,  ค่า
เช่าทรัพย์สิน, ค่าจา้งเหมา
บริการอื่น ๆ 

ตลอดป ี 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

1 แห่ง การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุทุกภารกิจ 

กองช่าง 
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ผ 02 
บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำต ำบลสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนำระบบโลจิสติกสและกำรค้ำเพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านท านบเทวดา  ต.ส านัก
ตะคร้อ ถึง บ้านเกาะแหลม (ผ่าน
อ่างเก็บน้ าห้วยหางหมา) ต.บึง
ปรือ อ.เพทารักษ์ จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนท้ังสองต าบลมี
โอกาสใช้เส้นทางที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจรเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรและระหว่างต าบล 

ถนน กว้าง 6 เมตร  
ยาว 6,000 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 

เพิ่มคันดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
6,000 เมตร 

1,830,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง การล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ผลผลติไมเ่สยีหาย 
การคมนาคมระหว่าง
ต าบลสะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรังสาย
ทัพรั้งหมู่ที่ 6  ถึง ถนนด า ต าบล
บึงปรือ   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.50 
ม. พร้อมท่อขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 
6 จุดๆละ 7 ท่อน  รวม 42 ท่อน 

1,600,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านและ
ต าบลใกลเ้คียงได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรังสาย
บ้านศิลาทอง ม.10 ต.ส านัก
ตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  ถึง
บ้านวังโป่ง  ม.6 ต.บ้านเก่า อ.
ด่านขุนทด 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรเป็นถนนเช่ือม
ระหว่างต าบล 

ถนนดินกว้าง 5.30 ม. ยาว 930 ม. 
หนา 0.50 ม. ถนนลูกรังกว้าง 5 ม. 
ยาวรวม 910 ม. หนา 0.15 ม. 

500,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหัวสระ 
หมู่ที่ 4 ต.ส านักตะคร้อ ถึง บ้าน
เกาะลอย ต.หนองกราด   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเชื่อมต่อระหว่างต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 4,800 ม. หนา 
0.15 ม.  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

720,000 
อบจ./
จังหวัด 

1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ประชาชนท้ัง 2 ต าบล
ได้รับประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าแดน
สงฆ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้านและ
เป็นถนนสาธารณะ 

กว้าง 4 ม. ยาว 11,000 ม. หนา 
0.15 ม. 

 4,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาในพ   นท่ี 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรังสาย
โคกผักหวาน หมู่ที่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์ ถึงถนนร่วมบ้านเกาะ
ลอย  ต าบลหนองกราด 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,200 ม. ยก 
ระดับคันดิน 0.50 ม. พร้อมลูก 
รังหนา 0.15 ม.วางท่อท่อ คสล. Ø 
0.60 ม.จ านวน 5 จุดๆ ละ 8 ท่อน 
รวม 40 ท่อน 

  1,097,028 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรัง
เชื่อมต่อต าบลส านักตะคร้อกับ
ต าบลหนองแวง 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 
0.15 ม. ว่างท่อขนาด Ø 0.80 ม. 
จ านวน 3 จุดๆ ละ 8 ท่อน  รวม 24 
ท่อน พร้อมบดอัดแน่น 

 2,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ประชาชนท้ัง 2 ต าบล
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การก่อสร้างถนนใน
การคมนาคม 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนอง
โพธิ์ ม.2 ต.ส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ ถึง บ้านวังโป่ง ม.6 ต.
บ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล 

ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 
5,000 ม. หนา 0.15 ม. 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

  678,500 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างถนนดินสายวังแหว่ 
(บ้านโนนทอง ต.หนองแวง) แยก
จากสายชุมชนบึงปรือ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมท่อ
ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 4 จุดๆ 
ละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน 

  197,340 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างถนนยกคันดินต่อเนื่อง  
หัวสระ-หนองกราด  หมู่ที่ 4 

เพื่อเช่ือมต่อถนนระหว่างต าบล กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 
0.30 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. 

 180,000  
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ประชาชนท้ัง 2 ต าบล
ได้ใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางในการสญัจร
ไปมา 

ส่วนโยธา 

11 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมลูกรัง  สายบ้านส านัก
ตะคร้อ หมู่ที 1 - ทุ่งน้อย 

เพ่ือพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมและเส้นทางเพ่ือ
การเกษตรให้กับประชาชน 

กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 
0.50 ม. บดทับแน่น เกรด
ปรับแต่งเรียบ (ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด) 

500,000 
อบจ./
จังหวัด 

500,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง การคมนามคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ต.ส านัก
ตะคร้อ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ต.
หนองกราด 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
ให้กับประชาชน 

กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

900,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง การคมนามคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ต.ส านัก
ตะคร้อ ถึง บ้านโนนแหน ต.
หนองแวง 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
ให้กับประชาชน 

กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 
0.15 ม.  

(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

600,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง การคมนามคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภัยและสะดวก 

ส่วนโยธา 

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านท านบเทวดา หมู่ที่ 5 ต.
ส านักตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วง
สามัคคี ต.วังยายทอง 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
ให้กับประชาชน 

กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 
0.15 ม.  

(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

600,000 
อบจ./
จังหวัด 

600,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง การคมนามคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภัยและสะดวก 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ.โนนทอง 
ม.5 ต.หนองแวง ถึง บ.ท านบ
เทวดา ม.5  ต.ส านักตะคร้อ  อ.
เทพารักษ์  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร เสรมิรายได้
ให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นถนนเช่ือม
ระหว่างต าบล 

กว้าง 8 ม. ยาว 8,000 ม. หนา 
0.15 ม.  (พร้อมป้ายโครงการ) 

2,800,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรังบ้าน
ท านบเทวดา-ห้วยหางหมา  หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม 

ถนนดินกว้าง 4.3 ม. ยาวรวม 870 
ม. หนา 0.50 ม. ถนนลูกรังกว้าง 4 
ม. ยาวรวม 870 ม. หนา 0.15 ม.  

200,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรังบ้าน
ท านบเทวดา-อ่างเก็บน้ าทับรั้ง 
 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม 

ถนนดินกว้าง 5.30 ม. ยาว 730 ม. 
หนา 0.50 ม. ถนนลูกรังกว้าง 5 ม. 
ยาวรวม 710 ม. หนา 0.15 ม. 

200,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนหินคลุกบา้นโนน
สมบูรณ ์ หมู่ที ่7 ต.ส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ ถึงบ้านโนนสง่า 
หมู่ที ่6  ต าบลพันชนะ อ.ด่านขุน
ทด 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 4,000 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

480,000 
อบจ./
จังหวัด 

941,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

19 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ถึง บ้าน
เกาะลอย  ต าบลหนองกราด 

 กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 6,200 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 

  1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

20 ถนนหินคลุกสายล ากุ้งกั้ง – โนน
บ้านร้าง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร เสรมิรายได้
ให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นถนนเช่ือม
ระหว่างต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ทอ่ 
คสล. Ø 0.40 ม. จ านวน 3จุด ๆ ละ 
8 ท่อน ท่อ คสล. Ø 1 เมตร จ านวน 
2 จุด ๆ 8 ท่อน 

 945,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และที่ท าการเกษตร 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเลี่ยง
เมือง บ้านเทพารักษ์ ม.14  ต. 
ส านักตะคร้อ ถึงหนองมะค่า ต.
พันชนะ อ. ด่านขุนทด 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร เสรมิรายได้
ให้แก่ราษฎร 
เพื่อเป็นถนนเช่ือมระหว่าง
ต าบล 

 ช่วงที่ 1ถนนดินสูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ไหล่ถนน ด้าน
ละ 2 ม.พร้อมท่อระบายน้ า คสล. 
ยาว 9,800ม.ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก 
กว้าง 6 ม.  ยาว 9,800 ม.. (พร้อม
ป้ายโครงการ) 

4,958,800 
อบจ./
จังหวัด 

(แผนชุมชน
อ าเภอ) 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงถนนหินคลุกถนน บ้าน
ท านบเทวดา ม.5 ต. ส านัก
ตะคร้อ ถึง บา้นโนนทอง ต. 
หนองแวง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรเสรมิรายได้
ให้แก่ราษฎร 
เพื่อเป็นถนนเช่ือมระหว่าง
ต าบล 

ช่วงที่ 1ถนนดินสูงเฉลี่ย 0.50 ผิว
จราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ถนน ด้านละ 
2 ม  พร้อมท่อระบายน้ า คสล. ยาว 
3,600 ม.  
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 6 ม. ยาว 
3,600 ม. 

1,821,610 
อบจ./
จังหวัด 

(แผนชุมชน
อ าเภอ) 

  2 เส้นทาง การระบายน้ าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2, 8, 12  
และหมู่ที่ 13  ต าบลส านัก
ตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราขสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้านและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  1,900,000 
จังหวัด

นครราชสมีา 
 

 1 เส้นทาง การสญัจรไปมาภายใน
หมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้- เคียงในต าบลมี
ความสะดวกปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ท านบเทวดา หมู่ท่ี 5 ต.ส านัก
ตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วงสามัคคี  
ต.วังยายทอง 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
ให้กับประชาชน 

กว้าง 5 ม. ยาว 760 ม.  
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

 2,000,000 
จังหวัด

นครราชสมีา 
 

 1 เส้นทาง การคมนามคมและ
การสญัจรระหว่าง
ต าบลรวมถึงการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

25 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.ส านักตะคร้อ      
อ.เทพารักษ์  จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้านและ
เพื่อขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

ซอย 1 (ซอยสุขสง่า)  กว้าง 5 ม. 
ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ 
ซอย 2 กว้าง 5 ม. ยาว 419 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 2,095 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ 

1,000,000 
จังหวัด

นครราชสมีา 
 

  2 เส้นทาง การระบายน้ าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ ้านชุมชนพัฒนา – บ้านโนน
ทอง (สถานีอนามัย) 

เพื่อให้การบริการประชาชนใน
อ าเภอเทพารักษ์ท่ีต้องใช้เส้นทาง
ในการเข้ารับการรักษาท่ีสถานี
อนามัยได้รับความปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 400 ม.   
หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

700,000 
อปท. 

  1 เส้นทาง ประชาชนท้ัง 4 ต าบล  
ที่เข้ารับบริการที่สถานี
อนามัยไดร้ับความ
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางมากยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเทพ
นิมิต หมู่ที่ 3 ต.ส านักตะคร้อ   
อ.เทพารักษ์ถึงบ้านเกาะลอย   
ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด     
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบลและอ าเภอ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 5,305 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด) 

9,730,000 
อบจ./

จังหวัด/ 
รัฐบาล 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหัวสระ  
หมู่ที่ 4 ต.ส านักตะคร้อ  
อ.เทพารักษ์ ถึง บ้านเกาะลอย 
ต.หนองกราด  อ. ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 5,305 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด) 

9,730,000 
อบจ./

จังหวัด/ 
รัฐบาล 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหัวสระ  
หมู่ที่ 4  ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที ่7 ต.ส านักตะคร้อ อ.เทพารักษ์  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 5,305 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด) 

9,730,000 
อบจ./

จังหวัด/ 
รัฐบาล 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

30 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านชุมชน
พัฒนา  หมู่ที่ 6  ถึงบ้านท านบ
เทวดา หมู่ที่ 5 ต.ส านักตะคร้อ   
อ.เทพารักษ์  จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 5,305 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด) 

9,730,000 
อบจ./

จังหวัด/ 
รัฐบาล 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านวัง
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11  ถึงบ้าน
ถนอมเขต หมู่ที่ 13 ต.ส านัก
ตะคร้อ อ.เทพารักษ์  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 5,305 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด) 

9,730,000 
อบจ./

จังหวัด/ 
รัฐบาล 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 
 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  75 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
เทพารักษ์ หมู่ที่ 14  ถึงบ้านหัว
สระ หมู่ที่ 4 ต.ส านักตะคร้อ     
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 5,305 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตาม อบต.ก าหนด) 

9,730,000 
อบจ./

จังหวัด/ 
รัฐบาล 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

33 ก่อสร้างถนนลาดยางจากเทพ
นิมิตร 
-หัวสระ ถึงถนนเลีย่งเมือง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  4,500,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างถนน 

ส่วนโยธา 

34 ก่อสร้างถนนลาดยางสายท านบ
เทวดา-วังม่วง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  3,500,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างถนน 

ส่วนโยธา 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางสายท านบ
เทวดา-ห้วยหางหมา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 ม. ยา 3,000 ม. พร้อมท่อ
ขนาด Ø 0.80 ม. จ านวน 3 จุดๆ 
ละ 8 ท่อน  รวม 24 ท่อน 

  7,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

36 ก่อสร้างถนนลาดยาง เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวดอยเจดีย์ จากบา้น
ท านบเทวดา ม.5 ต.ส านัก
ตะคร้อ ถึงบ้านดอยเจดีย์ ม.5 ต.
บึงปรือ อ.เทพารักษ์  

-เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 
-เพื่อขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 
-เพื่อเป็นถนนเช่ือมระหว่าง
ต าบล 

ถนนลาดยาง กว้าง 8 ม. ยาว 
14,000ม. (พร้อมป้ายโครงการ) 

  38,400,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

37 ถนนลาดยาง สายส านักตะคร้อ – 
โนนแหน  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

กว้าง 8 ม. ยาว 6,000 ม. ท่อ 
คอนกรีต จ านวน 1 จุด 

11,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ประชาชนท้ัง 2 ต าบล
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การก่อสร้างถนนใน
การคมนาคม 

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  76 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า
โรงเรียน – วังโป่ง ต.บ้านเก่า 
  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม 

กว้าง 8 ม. ยาว 5,000   24,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้น
ศิลาทอง ม.10 ต.ส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์  ถึงบ้านวังโป่ง  
ม.6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรเสรมิรายได้
ให้แก่ราษฎรเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างต าบล 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 8 ม. ยาว 4,500ม. 

(พร้อมป้ายโครงการ) 

10,800,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างต าบล 

ส่วนโยธา 

40 ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย
ประปา รอบสระวัดส านักตะคร้อ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร
และใช้เป็นสถานท่ีออกก าลัง
กายในหมู่บ้าน 

วางท่อ คสล.  Ø 0.60 
จ านวน 2 จุด 

  650,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การสญัจรเละเป็นสาน
ที่ออกก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

41 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลีย่ง
เมือง หมู่ที่ 14  - บ้านหนอง
มะค่า ต าบลพันชนะ 

เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม 

กว้าง 5  .ม. 
ยาว  7,000 ม. 

  180,000  
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

42 โครงการซ่อมแซมถนนดินเสริม
ลูกรังทุกสายในต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ี
เกิดการช ารดุให้สามารถใช้งาน
ได้ด ี

15  หมู่บ้าน 
ที่อยู่ในการดูแลของ อบจ./จังหวัด/

CEO 

500,000 
อบจ./
จังหวัด 

500,000 
อบจ./
จังหวัด 

500,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ถนนทุกสายได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีช่วยอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

ส่วนโยธา 

43 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ท านบเทวดา ต าบลส านักตะคร้อ 
เชื่อมต่อบ้านโนนทอง ต าบล
หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ 
.นครราชสมีา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ี
เกิดการช ารดุให้สามารถใช้งาน
ได้ด ี

กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  350,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ถนนทุกสายได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีช่วยอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

ส่วนโยธา 

 
 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  77 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

44 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทุกสายในต าบลส านักตะคร้อ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ี
เกิดการช ารดุให้สามารถใช้งาน
ได้ด ี

15  หมู่บ้าน 
ที่อยู่ในการดูแลของ อบจ./CEO 

1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 เส้นทาง ถนนทุกสายได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีช่วยอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

ส่วนโยธา 

45 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
ท านบเทวดา ม.5 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 2 
ช่องทาง) กว้าง 8 ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง 

 390,400 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง การระบายน้ าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

46 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
ชุมชนพัฒนา ม.6 ถึงริมคลอง
หนองประดู่ ต.ส านักตะคร้อ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 2 
ช่องทาง) กว้าง 6ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง 

 292,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง การระบายน้ าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

47 ก่อสร้างถนนบ้านวังกะทะ  ม.9   
ต.ส านักตะคร้อ ถึง บ้านโนนแหน 
ต.หนองแวง 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 2 
ช่องทาง) กว้าง 8 ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง 

 390,400 
อบจ./
จังหวัด 

 1 เส้นทาง การระบายน้ าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

48 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
บ้านน้อยโนนสมบูรณ์  ม.7  
เชื่อมระหว่าง ที่ว่าการอ.
เทพารักษ์ ม.14 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 3 
ช่องทาง) กว้าง 8 ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง 

 403,200 
อบจ./
จังหวัด 

 1 แห่ง การระบายน้ าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

49 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
สานวังกะทะเหนือ ม.11 ถึงถนน
บ้านน้อยโนนสมบูรณ์  ม.7   

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

ขนาด 1.50*1.50 ม. (ชนิด ช่องทาง
เดียว) กว้าง 6 ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรังหลงั
ท่อเหลี่ยม 

 233,400 
อบจ./
จังหวัด 

 1 แห่ง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  78 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายอาจธานี (ไร่ทนายเดช-ไร่
นางกาเหลียว)  

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 15 เมตร ยาว 3,455.64  
เมตร ผวิจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร 

6,842,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 

51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายพ้นพาล (ไร่นายจักรพันธ์)   
 

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 15 เมตร ยาว 493.46 เมตร 
ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร 

977,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สาย  พูขุนทด (ไร่นางแดง-ไร่
นายมา)  
 

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,078.29  
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร 

2,135,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 

53 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายศักรินทร ์(ไร่นายจรลั-ไร่นาง
เทียม)  
 

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 15 เมตร ยาว 512.48  เมตร 
ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร 

816,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 

54 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายชุบขุนทด (ไร่นางเพญ็รุ่ง-ไร่
นายเจือ)   
 

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,900.68  
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร 

3,763,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  79 

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเขียวกลางดอน (ไร่นางม่อน-
ไร่นางสมคิด)  

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 15 เมตร ยาว 855.83 เมตร 
ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร  

1,694,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 

56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านท านบเทวดา  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

ช่วงที่ 1 : กว้าง 15 เมตร ยาว 2,500 
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร 
ช่วงที่ 2 : กว้าง 15 เมตร ยาว 740 
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร 

6,415,000 
องค์กร
เอกชน 

  2 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านท านบเทวดา  หมู่ที่ 5 ถึง    
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ผิว
จราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร 

3,960,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

58 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหินตะโก้ (เส้นไร่หมวดวดิ – 
หนองแวง) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 2,805 เมตร ผิว
จราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร 

5,554,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายไร่นายวิเชียร แย้มสัจจา – 
นางสาวเปรมชนิภา พันชนะ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้นและขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 314 เมตร ผวิ
จราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร 

601,000 
องค์กร
เอกชน 

  1 เส้นทาง ราษฏรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  80 

 
 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรัง (ไร่อนงค์ฟารม์ – คลอง
สามแท่ง) หมู่ที่ 6 บ้านชุมชน
พัฒนา ถึงต าบลหนองแวง 

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลส านักตะคร้อ  

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา  0.15  เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 

452,000
อบจ./
จังหวัด 

  1 เส้นทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนท่ีมีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ต าบล 

ส่วนโยธา 

 
 
 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
 1.4  แนวทางการพัฒนา    บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารภายใน
บริเวณโรงพยาบาลเทพารักษ์ 
Extented OPD 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีในการให้บริการที่
ครอบคลมุ ครบวงจร ด้านความ
สะดวกสบายในการรับบริการ 

1  แห่ง 10,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

10,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

10,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ประชาชนในอ าเภอ
เทพารักษ์ ไดร้ับ
บริการที่ดีจากการรบั
การรักษาพยาบาล 

ส่วนโยธา 
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 วางระบบท่อส่งน้ าห้วยหางหมา 
บ้านท านบเทวดา  หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี

วางระบบท่อส่งน้ า 
(รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด) 

75,000,000 
สนง.

ชลประทาน 

  1 แห่ง ประชาชนในต าบล
ส านักตะคร้อและต าบล
ข้างเคียงได้ใช้ประโยชน ์ 

ส่วนโยธา 

2 โครงการขุดลอกคลองล าจับพง  
(จากคลองจานเครือถึงโครงการ
พระราชด าริห้วยหางหมา)  
หมู่ที่ 5  บ้านท านบเทวดา  

เพื่อเป็นคลองส่งน้ าจากห้วย
หางหมามายังต าบลส านัก
ตะคร้อ เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบจ./จังหวัด

ก าหนด) 

1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 แห่ง ประชาชนในต าบล
ส านักตะคร้อและ
ต าบลข้างเคยีงได้ใช้
ประโยชน ์ 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  (ตาม
แบบกรมทรัพยากรน้ า) 

เพื่อราษฎรมีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถงึและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด
กลางและขนาดใหญ่  (ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ า) หมู่ที ่3 , หมู่ที่ 5 
และ หมู่ที ่14 

 8,000,000 
อบจ./จังหวัด/ 

อปท./กรม
ทรัพยากรน้ า 

 1 แห่ง ราษฎร 3  หมู่บ้าน 
โซนส านักตะคร้อ มีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  (ตาม
แบบกรมทรัพยากรน้ า) 

เพื่อราษฎรมีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  (ตามแบบ
กรมทรัพยากรน้ า)  
หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 

  4,000,000 
อบจ./จังหวัด/ 

อปท./กรม 
ทรัพยากรน้ า 

1 แห่ง ราษฎร 3 หมู่บ้าน 
โซนหนองโพธิ์ มีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 วางระบบท่อส่งน้ าจากบ้าน
สะพานเลียบ หมู่ที่ 6  ต าบลบึง
ปรือ ถึง สระวัดส านักตะคร้อ   
หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว ์

วางท่อส่งน้ าแบบรับแรงดัน (ท่อ
HDPE) ช้ัน PN 8 ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตรจากบ้าน
สะพานเลียบ หมู่ที่ 6 ต าบล  บึงปรือ 
ถึงสระวัดส านักตะคร้อ  หมู่ที่ 11 

 129,279,420 
อปท. 

 1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์  

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  82 

 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 วางระบบท่อส่งน้ าจากอ่างทัพรั้ง
สู่สระขุนชนะ 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี 

กว้าง 1 เมตร ยาว 14,000 เมตร  
ลึก  1  เมตร  พร้อมวางท่อขนาด Ø 
0.60 ม. จ านวน 800  ท่อน 

20,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ จาก
การวางระบบท่อส่งน้ า 

ส่วนโยธา 

7 สร้างอาคารบังคับน้ าห้วยตลุก
เตย   หมู่ที่ 5 
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าใช้ตลอดป ี 

1  แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบท่ี 

 อบต.ก าหนด) 

  5,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์  

ส่วนโยธา 

8 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ 1 
1) ขุดลอกคลองหนองหิน 
2) ขุดลอกสระขุนชนะ 
3) ขุดลอกคลองล าชันโพรง 
(คลองขุนชนะ) – หนองหิน 
 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

- หนองหิน กว้าง 20 ม. ยาว 5,000 
ม. ลึก 4 ม. 
- ขุนชนะ กว้าง 41 ม. ยาว 1,500 
ม. ลึก 6 ม. 
- ล าชันโพรง กว้าง 20 ม. ยาว 
5,000 ม. ลึก 4 ม. 

2,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

21,000,000 
อบจ./จังหวัด 

11,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

3 แห่ง ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดป ี

ส่วนโยธา 

9 ขุดลอกล าห้วยล าชันโพรง
ตอนล่าง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ ามาก
ขึ้นและใช้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์น้ า 

กว้าง 21 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 3.5 
ม. 

 59,990,294 
อบจ./จังหวัด 

 1 แห่ง ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดป ี

ส่วนโยธา 

10 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ 4 
1) ขุดลอกคลองโกรกหอย 
2) ขุดลอกห้วยโกรกผึ้ง (ล าลุง) 
3) ขุดลอกล ากุ้งกั้ง  
4) ขุดลอกสระน้ าบ้านหัวสระ 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว ์

- โกรกหอย  กว้าง 13 ม. ยาว 
2,500 ม. ลึก 6 ม. 
- โกรกผึ้ง  กว้าง 15 ม. ยาว  2,000 
ม. ลึก 3.5 ม. 
- ล ากุ้งกั้ง กว้าง 20 ม. ยาว  5,000 
ม. ลึก  3.5  ม. 
- หัวสระ กว้าง 120 ม. ยาว  170 
ม. ลึก  5  ม. 

3,800,000 
อบจ./
จังหวัด 

 23,200,000 
อบจ./
จังหวัด 

4 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 269 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ 5 
1) ขุดลอกล าจับพง 
2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหาง
หมา หมู่ที่ 5 (เพื่อวางระบบท่อ
ส่งน้ า) 
3) ขุดลอกห้วยตลุกเตย  
4) ขุดลอกบุ่งท่าควาย ล าห้วยล า
จับพง     
5) ขุดลอกห้วยจานเครือ  
6) ขุดลอกห้วยเกาะหินปูน  
7) ขุดลอกคลองห้วยขามป้อม 
8) ขุดลอกอ่างเก็บน้ าท านบ
เทวดาตอนบน 
9) ขุดลอกคลองบง 
10) ขุดลอกคลองตะหลุกหญ้า
ไทร 
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- ล าจับพง กว้าง 20 ม. ยาว 7,000 
ม. ลึก 3.5 ม. พร้อมถนนลูกรังรอบ
โครงการ 
- อ่างเก็บน้ าห้วยหางหมา วางระบบ
ท่อส่งน้ าสู่หมู่บ้านความยาว 6,000 ม. 
- ตลุกเตย กว้าง 15 ม. ยาว 1,500 
ม. ลึก 4 ม. พร้อมปรับแต่งปาก
คลอง 
- บุ่งท่าควาย 1 แห่ง  
- จานเครือ  1 แห่ง  
- เกาะหินปูน กว้าง 15 ม. ยาว 
3,000 ม. ลึก 4 ม. 
- ขามป้อม 1 แห่ง  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
- อ่างเก็บน้ าท านบเทวดา เนื้อท่ี 10 
ไร่ ลึก 6 ม. พร้อมท าถนนดินเสริม
ลูกรังรอบอ่าง 
- ขุดลอกคลองบง กว้าง 15 ม. ยาว 
3,000 ม. ลึก 4 ม. 
- ลอกคลองตะหลุกหญ้าไทร กว้าง 
15 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 4 ม. 
พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.06 ม.
จ านวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 
ท่อน 

21,506,610 
จังหวัด

นครราชสมีา 
(CEO)/ 
อบจ. 

23,800,000 
อบจ./
จังหวัด 

22,500,000 
อบจ./
จังหวัด 

10 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 730 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ 6 
1) ขุดลอกห้วยโนนกรวย 
2) ขุดลอกห้วยวังอ่าง 
3) ขุดลอกห้วยหนองประดู ่2 
4) ขุดลอกคลองน้อยตลอดสาย 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว ์

- โนนกรวย  กว้าง 15 ม. ยาว 
3,000 ม. ลึก 3.5 ม. 
- วังอ่าง กว้าง 15 ม. ยาว 6,000 ม. 
ลึก 3.5 ม. 
- หนองประดู่2 กว้าง 20 ม. ยาว  
2,500 ม. 
- คลองน้อย กว้าง 8 ม. ยาว 1,200 
ลึก 3 ม. 

 12,320,000 
อบจ./
จังหวัด 

18,595,600 
อบจ./
จังหวัด 

4 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 680 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 

13 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ 2 
1) ขุดลอกสระวดัหนองโพธิ ์
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- หนองโพธิ ์กว้าง 120 ม. ยาว  
500  ม. บนพ้ืนท่ี 21 ไร่ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 

 1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า158 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 

14 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ 7 
1) ขุดลอกคลองหนองหญ้าคา 
2) ขุดลอกห้วยนกเขา 
3) ขุดลอกคลองบง 
4) ขุดคลองหนองน้ าขาว 
5) ขุดคลองน้ าต่อจากครองโนน
สง่าถึงโคกผักหวาน 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพือ่ให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- หนองหญ้าคา กว้าง 12 ม. ยาว 
2,500 ม. ลึก 4 ม. พร้อมถนนสอง
ฝั่งคลอง  
- นกเขา  1 แห่ง 
- คลองบง  1  แห่ง 
- ขุดคลองหนองน้ าขาว กว้าง 12 ม. 
ยาว 2,000 ม. ลึก 3.5ม. 
- โคกผักหวาน กว้าง 8 ม. ยาว 
2,000 ม. ลึก 3.5 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 

 9,177,000 
อบจ./
จังหวัด 

14,639,000 
อบจ./
จังหวัด 

5 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 100 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า  
หมู่10 
1) ขุดลอกคลองเหมืองโบราณ 
2) ขุดลอกคลองตาเชย 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- เหมืองโบราณ 1 แห่ง (ราย 
ละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
- คลองตาเชย กว้าง 15 ม. ยาว  
4,300 ม. 

 3,700,000 
อบจ./
จังหวัด 

9,900,000 
อบจ./
จังหวัด 

2 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า680 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 

16 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ 12 
1) ล าจับพง 
2) สระวังมะนาว 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- ล าจับพง กว้าง 17 ม. ยาว  4,000 
ม. ลึก 3.5 ม.  
- วังมะนาว กว้าง 67 ม. ยาว  168 
ม. ลึก 10 ม. 

1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

  2 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า150 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 

17 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่13 
1) ขุดลอกห้วยหนองโพธิ์  
2) ขุดลอกคลองกลาง  
 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- ห้วยหนองโพธิ ์กว้าง 12 ม. ยาว 4 
ม. ลึก 3.5 ม. 
- คลองกลาง 1  แหง่  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

 11,200,000 
อบจ./
จังหวัด 

7,400,000 
อบจ./
จังหวัด 

2 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 100 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 

18 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่14 
1) ขุดลอกคลองน้ ากราย  
2) ขุดลอกคลองเกาะตาหรดี
(เชื่อมต่อคลองหักหาม) 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- น้ ากราย  1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
- เกาะตาหรดี กว้าง 18 ม. ยาว 
1,500 ม. ลึก 3.5 ม. 

 2,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

18,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

2 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และราษฎรภายใน
ต าบลตลอดจนต าบล
ข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน ์ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน 

ส่วนโยธา 

19 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า หมู่15 
1) ขุดคลองสายวังกะหาด-ท่าส้ม  

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

- วังกะหาด-ท่าส้ม กว้าง 15 ม. ยาว 
3,000 ม. ลึก  5ม. 

  4,937,671 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดป ี

ส่วนโยธา 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  86 

 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า สายวังกะหาด 
–โนนบ้านตาล  หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีเหมืองส่งน้ าท่ีสามารถ
ส่งน้ าเพื่อการอุปโภคบรโิภคได ้

กว้าง  3 ม. ลึก 2 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมท่อ คสล Ø 0.60 ม. 7 จุด จุด
ละ 6 ท่อน รวม 42 ท่อน 

  1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ราษฎรในพื้นที่มีน้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 โครงการขุดลอกคลองวังแหว่ถึง
คลองบง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3.5 
ม. 

982,100 
อบจ./
จังหวัด 

  1 แห่ง ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดป ี

ส่วนโยธา 

22 โครงการขุดลอกคลองตาแหยมถึง
คลองล าเชียงไกร 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

กว้าง 8 ม. ยาว 1,300 ม. 
 ลึก 3 ม. 

 644,942 
อบจ./
จังหวัด 

 1 แห่ง ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดป ี

ส่วนโยธา 

23 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กทัพรัง้ 
(โป่งยายชี)  

เพื่อราษฎรมีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  30,000,000 
สนง.

ชลประทาน 

 1 แห่ง ราษฎร 3 หมู่บ้าน
ต าบลส านักตะคร้อมี
น้ าอุปโภคบรโิภคอยา่ง
ทั่วถึงเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 สร้างอ่างเก็บน้ าบ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 6 (อ่างทพัรั้ง) 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

สร้างอ่างเก็บน้ าบ้านชุมชนพัฒนา 
หมู่ที่ 6 

20,000,000 
(กรมทรัพยา 

กรน้ า) 

  1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และราษฎรภายใน
ต าบลตลอดจนต าบล
ข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน ์ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน 

ส่วนโยธา 

25 เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ี
น้ าอุปโภคบรโิภคตลอดป ี
เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

ขนาดเส้นผ่าศูนย ์กลาง 6 น้ิว พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบา ดาล แบบจม 
1.5 แรง ม้า พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้งกรม
ทรัพยากรน้ า 

  120,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้น
และหมู่บา้นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า100 หลังคา
เรือน 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 2.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 เจาะบ่อบาลหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ให้
ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ีน้ าอปุโภค
บริโภคตลอดป ีเพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจม 
1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณต์ิดตั้งกรม
ทรัพยากรน้ า 

  120,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้นและ
ราษฎรภายในต าบล
ตลอดจนต าบลข้างเคียงได้
ใช้ประโยชน ์ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน 

ส่วนโยธา 

27 ซ่อมแซมบ่อบาดาล
ทุกบ่อในต าบลส านัก
ตะคร้อ 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคตลอดปี ใช้ใน
การเกษตร เลี้ยงสัตว ์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

75,000 
อบจ./
จังหวัด 

  1 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้นและ
หมู่บ้านข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน ์จากบ่อบาดาล
ประจ าหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

28 โครงการขุดสระน้ า
บริเวณศูนย์ราชการ 
หมู่ที่ 14 
(โรงพยาบาล
เทพารักษ์) 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าใช้ส าหรับศูนย์ราชการ 
และโรงพยาบาลเทพารักษ์ อย่างเพียงพอ 

คลอบคลมุพื้นท่ี 13 ไร่ กว้าง 64 ม. 
ยาว 80 ม. ลึก 4 ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

 10,240,000 
จังหวัด/ 
อบจ./
จังหวัด 

 1 แห่ง ศูนย์ราชการและ
โรงพยาบาลเทพารักษ์ มี
น้ าเพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

29 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 3 
 1) สายเทพนิมิตร - 
โกรกหอย 
 2) สายโกรกหอย - 
วะใหญ ่

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ให้
ประชาชนภายในหมู่บา้นไดม้ีน้ าอปุโภค
บริโภคตลอดป ีเพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตร 
เลี้ยงสตัว ์

- เทพนิมิตร  กว้าง 20 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 2.5 ม. 
- โกรกหอย กว้าง 20 ม. ยาว 3,000 
ม. ลึก 2.5 ม. 

 25,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

75,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

2 แห่ง ราษฎรภายในหมู่บา้นและ
ราษฎรภายในต าบล
ตลอดจนต าบลข้างเคียงได้
ใช้ประโยชน ์ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน 

ส่วนโยธา 
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตร และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนเพื่อพัฒนำไปสู่ครัวของโลกและฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้ำงและกระจำยรำยได้สู่ประชำชนในพื้นที่ 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 3.1  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  . 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 การก่อสร้างตลาดสด ตามหลัก
สุขาภิบาล 

เพื่อเป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
และเป็นแหล่งรวบรวมรับซื้อ - 
จ าหน่าย สินค้าส่งไปขายยัง
อ าเภอใกล้เคยีง 

1 แห่ง  1,000,000 
อบจ./

จังหวัด/
อปท. 

 1 แห่ง 1. จัดระเบยีบการซื้อ และ
การจ าหน่ายสินค้าในต าบล  
2. ส่งเสรมิการกระจาย
ผลผลติจ าหน่ายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม 

ส่วนโยธา 
 

2 ก่อสร้างศูนยฝ์ึกอาชีพและแสดง
สินค้า 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีฝึกทักษะอาชีพ
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ประชาชนทุกองค์กรแสดงผล
งานด้านอาชีพของต าบล 

1 แห่ง   1,000,000 
อบจ./
จังหวัด 

1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีแสดง
สินค้าและรวมสินค้าต่าง ๆ 
ของต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ปรับปรุงศูนยส์าธิตการตลาด เพื่อต่อเติมอาคารศูนยส์าธิต
การตลาด 

1 แห่ง  50,000 
อบจ./
จังหวัด 

 1 แห่ง มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ี
เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชน 

ส่วนการคลัง 
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนำสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

4.1  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีบวงสรวงท้าว
สุรนารีองค์ประจ าอ าเภอ
เทพารักษ์ ประจ าปี 2559 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา 

1.  เพื่อสดุดีวีรกรรมอันกล้า
หาญของท่านทา้วสุรนาร ี
2.  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้
รับทราบและเทิดทนูวีรกรรม
ของท่านทา้วสุรนาร ี
3.  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมความสามัคคีของ
คนในเขตพื้นที ่
4.  เพื่อใหช้าวอ าเภอ
เทพารักษ์ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

ประชาชน ใน เขตอ า เภอ
เ ท พ า รั ก ษ์ ทั้ ง  4  ต า บ ล 
ร่วมกันท ากิจกรรมในวัน
ประเพณีบวงสรวงท้าวสุร
นารี   องค์ประจ าอ า เภอ
เทพารักษ์ 
 

100,000
(อบจ.นม.) 

100,000
(อบจ.นม.) 

100,000
(อบจ.นม.) 

1 คร้ัง 1.  เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมอัน
ดีงามให้อยู่คู่กับชาวโคราช
ตลอดไป 
2.  ทุกภาคส่วน  ในพืน้ที่
อ าเภอเทพารักษ์และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับทราบและ
ตระหนักถึงวีรกรรมความ
กล้าหาญของท้าวสุรนารี   
3.  ท าให้มีจิตส านึกใน
ความรักชาตบิ้านเมืองและ
มีความรักสามัคคีในสังคม
โดยรวมต่อไป 
 

อบจ.
นครราชสีมา 
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4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

4.4  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 เพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อ
แม่/ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุน่
ที่อาศัยในครอบครัว เร่ือง 
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

1.  เพื่อสดุดีวีรกรรมอันกล้า
หาญของท่านทา้วสุรนาร ี
2.  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้
รับทราบและเทิดทนูวีรกรรม
ของท่านทา้วสุรนาร ี
3.  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมความสามัคคีของ
คนในเขตพื้นที ่
4.  เพื่อใหช้าวอ าเภอ
เทพารักษ์ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

ผู้ปกครอง/ พ่อแม่วัยรุ่น 
จ านวน 100 คน 

 

100,000 
(อบจ.นม.) 

100,000 
(อบจ.นม.) 

100,000 
(อบจ.นม.) 

1 คร้ัง 1.  ครอบครัวเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 
ร้อยละ 60 
2.  ครอบครัวที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการพูดคุยกับ
ลูกมากกว่า ร้อยละ 80 
 

อบจ.
นครราชสีมา 
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและควำมม่ันคงของบ้ำนเมือง 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
     -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 9  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.5  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถตดิเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า 

เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่
อาจเกิดขึ้นในต าบล  

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
จ านวน 1  คัน 

  4,000,000 
รัฐบาลฯ/ 
อบจ./
จังหวัด 

1 คัน มีอุปกรณ์ในการ
บรรเทาภัยและสา
ธารณภัยครบ- ถ้วน
และทันต่อเหตุการณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

 
5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.6  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืน  

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ และส่งเสรมิการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม
เสี่ยง 

- จัดหากล้องวงจรปิด  CCTV  เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 
- ก่อสร้างลานกีฬาป้องกันยาเสพติด 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิม่เตมิใน
พื้นที่อับโคจร 
- จัดฝึกอบรม เข้าค่ายพลังแผ่นดนิ 
ขจัดสิ้นยาเสพตดิ 

2,000,000 
รัฐบาลฯ/
อบจ./

จังหวัด/จ.
นม./อบต. 

2,000,000 
รัฐบาลฯ/
อบจ./

จังหวัด/จ.
นม./อบต. 

2,000,000 
รัฐบาลฯ/
อบจ./

จังหวัด/จ.
นม./อบต. 

1 กิจกรรม พื้นที่ต าบลส านัก
ตะคร้อ ไม่มีปญัหายา
เสพติด กลุ่มเสี่ยงลด
จ านวนลงและหายไป 

ส านักงาน
ปลัด 

ส่วนโยธา 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ  92 

 
 
 

ผ 03 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำต ำบลสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

        

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง
บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้
เป็นไปด้วยความสะดวก 

47 4,197,503 31 5,049,550 27 4,542,750 105 13,789,803 

1.2  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

3 240,000 3 240,000 3 240,000 9 720,000 

1.3  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ขยายเขตประปา 

6 800,000 5 650,000 3 300,000 14 1,750,000 

1.4  แนวทางการพัฒนา  บริการสาธารณะที่
ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

รวม 57 5,337,503 39 5,939,550 33 5,082,750 129 16,359,803 
2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ         
2.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1 - 1 - 1 - 3 - 

2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมชลประทานและ
ก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพ่ือสามารถกักเก็บ
น้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดป ี

2 200,000 1 451,500 1 451,500 4 1,130,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

2.3  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาคุณภาพ 
และบริหารจัดการแหล่งน้ า 

2 - 2 - 2 - 6 - 

รวม 5 200,000 4 451,500 4 451,500 13 1,103,000 
3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ          
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

6 137,000 4 37,000 4 37,000 12 211,000 

3.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

1 - 1 - 1 - 3 - 

3.3 แนวทางการพัฒนา  สร้างความตระหนักแก่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

4 70,000 3 50,000 3 50,000 10 170,000 

3.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัย
เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

2 10,000 2 10,000 2 10,000 6 30,000 

รวม 13 217,000 10 97,000 10 97,000 31 411,000 
4)  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม         
4.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

10 435,000 10 435,000 10 435,000 30 1,215,000 

4.2 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา 

11 300,000 11 300,000 11 300,000 33 900,000 

4.3 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมด้าน 6 338,000 6 338,000 6 338,000 18 1,014,000 
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สุขภาพและอนามัย 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4.4 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวัสดิการชุมชน 

13 198,000 12 178,000 12 178,000 37 554,000 

4.5 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสิ่งเสริม
ด้านกีฬาและการนันทนาการ 

8 375,000 8 375,000 8 375,000 24 1,125,000 

รวม 48 1,646,000 47 1,626,000 47 1,626,000 142 4,898,000 
5)  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี         
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม 

11 115,000 10 110,000 10 110,000 31 335,000 

5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด
และการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000 

5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 

47 14,325,079 35 14,123,240 35 14,409,098 117 42,857,414 

5.4  แนวทางการพัฒนา  การถ่ายโอนงานตาม
ภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการ
สาธารณะ 

7 1,000,000 6 900,000 6 900,000 19 2,800,000 

5.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 

8 569,800 8 569,800 8 569,800 24 1,709,400 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

5.6  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม 

5 190,000 5 190,000 5 190,000 15 570,000 

5.7  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน 
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

2 - 2 - 2 - 6 - 

รวม 82 16,219,876 68 15,783,040 68 16,068,896 218 47,936,812 
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

        

6.1 แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค.
ประชาชนในการเพ่ิมการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4 32,000 4 32,000 4 32,000 12 96,000 

6.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน 
ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

6 310,000 5 110,000 5 110,000 16 530,000 

6.3  แนวทางการพัฒนา   การบริหารจัดการและ
รณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

6 210,000 6 210,000 6 210,000 18 630,000 

รวม 16 552,000 15 352,000 15 352,000 46 1,256,000 
รวมทั้งสิ้น 221 24,172,379 183 24,379,090 177 23,808,148 581 72,359,617 
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บัญชีสรุปประสำนโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักตะคร้อ 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

        

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง
บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้
เป็นไปด้วยความสะดวก 

38 72,207,410 19 25,275,400 11 74,702,868 66 172,185,678 

1.4  แนวทางการพัฒนา  บริการสาธารณะที่
ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000 

รวม 39 82,207,410 20 35,275,400 12 84,702,868 71 202,185,678 
2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ         
2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมชลประทานและ
ก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพ่ือสามารถกักเก็บ
น้ า กระจายน้ าและส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดป ี

10 145,363,710 15 347,351,656 15 215,412,271 40 708,127,637 

รวม 10 145,363,710 15 347,351,656 15 215,412,271 40 708,127,637 
3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ          
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

- - 2 1,050,000 1 1,000,000 3 100,000 
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รวม - - 2 1,050,000 1 1,000,000 3 2,050,000 
 
 

-2- 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม         
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

4.4 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวัสดิการชุมชน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 
5)  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี         
5.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติ เหตุ  อุบั ติภั ย 
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

- - - - 1 4,000,000 1 4,000,000 

5.6  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม 

1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000 

รวม 1 2,000,000 1 2,000,000 2 6,000,000 4 10,000,000 
รวมทั้งสิ้น 52 229,771,120 40 385,877,056 32 307,315,139 124 921,963,315 
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ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 

---------------------------- 
 

4.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. 2559 – 2561  และการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบ
บูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล 
ดังนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 
  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการใน
แผนพัฒนาต าบลสามปี น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือปฏิบัติให้
บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 
  2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชน
เป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
  3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการ
ด าเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะท างานหรือคณะกรรมการ 
  4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบล
สามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตามล าดับ 
 

หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2559 – 2561 
  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561  โดย
การก ากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร  ดังนี้ 
  (1)  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2)  กองคลัง 
  (3)  กองช่าง 
  (4)  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 



แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  อบต.ส านักตะคร้อ                                                                
                  
 

4.2  ระเบียบ  วิธีในกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรติดตำมประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อที่  28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน   
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน  
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


