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ค าน า 
 

ปัจจุบันการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการเตรียมการหรือก าหนดการด าเนินงานล่วงหน้าส าหรับอนาคต  
ซึ่งเน้นการวางกรอบและทิศทางของการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่าง
มีระบบ นอกจากนี้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นยังเป็นการรวบรวม การระดมความคิด เน้นที่การจัดท า
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและประสาน
สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมถึงแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย    
เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการ 

การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยสามารถด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากรในทุกๆ ด้าน การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย ได้ค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนขีดความสามารถของ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยสืบไป 
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1.1  ที่ตั้งต ำบล   
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ

วันที่    23 กุมภาพันธ์ 2540  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ต าบลขามเปี้ย เป็น  1  ใน  22  ต าบล  และ 1  เทศบาล ในเขต
อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ   
 ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลตระการ,ต าบลเซเป็ด     อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลจานลาน  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ทิศใต้         ติดกับ  ต าบลท่าเมือง  อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยต าบลขามเปี้ย  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 
14  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ  50   กิโลเมตร  เนื้อที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ยมีเนื้อที่ประมาณ  95  ตร.กม./ประมาณ  59,375   ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  
 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

1.  ด้ำนกำยภำพ 
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            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 
เมตร (227ฟุต ) ลักษณะโดยทั่วไปเป็น ที่สูงๆ ต่ า ๆ จัดเป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขต
กั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูลที่อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งแม่น้ ามูลไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตก มายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอโขง
เจียม และมีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่ งทาง
บริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี 
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราช(Koratbasin)โดยสูงจากระดับน้ าทะเล
เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงสลับต่ ามีลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับลูกคลื่นมีล าเชบก 
และล าห้วยขนาดกลางไหลผ่าน  

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savanha : “Aw”  ตาม
ระบบจ าแนกประเภท ภูมิอากาศของ Koppen คือมีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวัน
ยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (มรสุมฤดูหนาวและฤดู
แล้ง) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มรสุมฤดูร้อนและฤดูฝน) ลักษณะภูมิอากาศที่เด่นเฉพาะคือ เนื่องจากอยู่ใกล้
ทางผ่านของพายุหมุนดีเปรสชั่น จึงท าให้มีฝนตกชุกซึ่งมีฝนตกมากกว่า 1,400-1,800 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีพายุฝน
ฟ้าคะนองที่มีอัตราความเร็วสูงสุดเคยวัดได้ขนาด 67 - 80 นอต ซึ่งเร็วมากกว่าพายุใต้ฝุ่นที่เคยวัดได้ในจังหวัด
อุบลราชธานี ลักษณะฤดูกาลโดยปกติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์สากลจะมีเพียงฤดูเดียว คือฤดูร้อนทั้งร้อนชื้นและร้อนแห้ง
แล้ง แต่ถ้าจ าแนกตามภูมิศาสตร์ของภูมิภาค สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมและมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วง
ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม แต่ระยะทิ้งช่วงจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนผ่านหรือเข้าใกล้ ท าให้มีฝนตกชุกและบางปีอาจเกิดภาวะน้ าท่วม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,581 
มิลลิเมตร 
  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่ปลายเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไปและจะหนาวมากในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  ในฤดูนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุม อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยในฤดูหนาว ประมาณ 19 
องศาเซลเซียส 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นตามล าดับ และ
อาจมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ปริมาณไม่มากนักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น  ท าให้เกิด
พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูร้อน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และสูงที่สุดที่เคยวัดได้ 
41.3 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน 
ดิน คุณสมบัติของดินทั่วไปของต าบลขามเปี้ย แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
1. ดินร่วน - ดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า  
2. ดินร่วนทราย - ดินร่วนปนทราย เป็นดินตามบริเวณที่ราบสูงทั่วไป มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
3. ดินร่วนทราย - ดินร่วนเหนียว จะมีอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มทั่วไป มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  

          4. ดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นดินตามท่ีลาดชันดินมีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางถึงต่ า  
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
แหล่งน้ ำใต้ดิน พ้ืนที่ต าบลขามเปี้ยมีแหล่งน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาลอยู่ทั่วไป แต่มีปริมาณ,คุณภาพและ

ความตื้นลึกแตกต่างกันไปตามสภาพธรณีวิทยาและอุทกวิทยา 
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         แหล่งน้ ำธรรมชำติ  ที่ส าคัญไหลผ่านคือล าเชบก และล าห้วยตาเทียว และมีแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลขามเปี้ย  
 1.6 ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยมีป่าไม้ธรรมชาติและต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้
ยืนต้น  ผลัดใบ   
2.  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
 2.1 เขตกำรปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีเขตการปกครองรวม 12      หมู่บ้าน  คือ   
   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อผู้น ำหมู่บ้ำน/ชุมชน หมำยเหตุ 
หมู่ที่  1 บ้านขามเปี้ย นายคมกฤษ      มีชัย  ก านัน 
หมู่ที่  2  บ้านน้ าค า นายค าฟอง       โทแก้ว      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3   บ้านท่าบ่อแบง นายวิลัย   พาผล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4 บ้านขามเปี้ย นายบุญเติม  ขันตี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5 บ้านบ่อเสียว นายวิทูร   บริบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6 บ้านนาตาหมุด นายสุทธิโสม  บุญเกื้อ      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7 บ้านนาคิแลน นายค าผิน ฐาธะนัตร์   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านศรีสุข นายอุทัย         บุญเนาว ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9   บ้านดอนตะมุน นายธงชัย  เรืองแสน     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านดอนหมู นายธีระชาติ   ปลาทอง       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านโนนบ่อแบง นายวิรัตน์ ดวงเดือน      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12 บ้านโนนไฮ นายสมคิด ขันตี ผู้ใหญ่บ้าน 

     

      2.2  กำรเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556  เป็นการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ ซึ่งมีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ดังนี้  
ตำรำงที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  รวมทั้งสิ้น  5,295  คน แยกเป็นชาย  2,680 คน หญิง  2,615  คน ข้อมูลจาการ
เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 

      

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกรผู้มสีิทธิ์เลือกตั้ง  (คน) 

ชำย หญิง รวม 
1 บ้านขามเปี้ย 389 387 776 
2 บ้านน้ าค า 239 242 481 
3 บ้านท่าบ่อแบง 89 85 174 
4 บ้านขามเปี้ย 412 423 835 
5 บ้านบ่อเสียว 207 189 396 
6 บ้านนาตาหมุด 179 161 340 
7 บ้านนาคิแลน 179 168 347 
8 บ้านศรีสุข 193 215 408 
9 บ้านดอนตะมุน 285 252 537 

10 บ้านดอนหมู 295 273 568 
11 บ้านโนนบ่อแบง 124 148 272 
12 บ้านโนนไฮ 89 72 161 

รวม 2,680 2,615 5,295 
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3. ประชำกร  
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ) 
   3.1.1จ ำนวนประชำกรแยกชำยหญิง ปี พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,274 คน  โดยแยกเป็นชาย จ านวน  
3,684  คน  แยกเป็นหญิง  จ านวน  3,590 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอตระการพืชผล) โดยแยกเป็น
หมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้ 

 

  3.1.2 จ ำนวนประชำกรแยกชำยหญิง ปี พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน  7,284 คน  โดยแยกเป็นชาย จ านวน  
3,694   คน  แยกเป็นหญิง  จ านวน  3,590 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอตระการพืชผล)โดยแยกเป็น
หมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้ 

 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ปี พ.ศ. 2559 

จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร ชำย หญิง 

1 บ้านขามเปี้ย 226 1,031 512 519 
2 บ้านน้ าค า 136 682 349 333 
3 บ้านท่าบ่อแบง 56 236 122 114 
4 บ้านขามเปี้ย 232 1,111 560 551 
5 บ้านบ่อเสียว 129 520 266 254 
6 บ้านนาตาหมุด 107 512 256 256 
7 บ้านนาคิแลน 122 491 259 232 
8 บ้านศรีสุข 137 566 282 284 
9 บ้านดอนตะมุน 154 711 374 349 

10 บ้านดอนหมู 178 814 410 399 
11 บ้านโนนบ่อแบง 102 371 171 198 
12 บ้านโนนไฮ 57 222 123 101 

รวม 1,636 7,264 3,684 3,590 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ปี พ.ศ. 2560 

จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร ชำย หญิง 

1 บ้านขามเปี้ย 230 1,036 519 517 
2 บ้านน้ าค า 138 683 351 332 
3 บ้านท่าบ่อแบง 57 238 121 117 
4 บ้านขามเปี้ย 236 1,111 560 551 
5 บ้านบ่อเสียว 131 520 266 254 
6 บ้านนาตาหมุด 109 512 256 256 
7 บ้านนาคิแลน 153 491 259 232 
8 บ้านศรีสุข 138 566 282 284 
9 บ้านดอนตะมุน 156 725 376 349 

10 บ้านดอนหมู 178 809 410 399 
11 บ้านโนนบ่อแบง 97 369 171 198 
12 บ้านโนนไฮ 56 224 123 101 

รวม 1,672 7,284 3,694 3,590 
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        3.1.3 จ ำนวนประชำกรแยกชำยหญิง ปี พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,336 คน  โดยแยกเป็นชาย  จ านวน   
3,694  คน  แยกเป็นหญิง  จ านวน  3,642 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอตระการพืชผล)โดยแยกเป็น
หมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.4 จ ำนวนประชำกรแยกชำยหญิง ปี พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,336 คน  โดยแยกเป็นชาย จ านวน  
3,694 คน  แยกเป็นหญิง  จ านวน  3,642 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอตระการพืชผล)โดยแยกเป็น
หมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ปี พ.ศ. 2561 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

จ ำนวน
ประชำกร 

ชำย หญิง 

1 บ้านขามเปี้ย 244 1,060 529 531 
2 บ้านน้ าค า 142 688 357 331 
3 บ้านท่าบ่อแบง 62 239 124 115 
4 บ้านขามเปี้ย 245 1,114 548 566 
5 บ้านบ่อเสียว 137 530 268 262 
6 บ้านนาตาหมุด 110 514 254 260 
7 บ้านนาคิแลน 126 498 252 246 
8 บ้านศรีสุข 141 552 277 275 
9 บ้านดอนตะมุน 165 730 377 353 

10 บ้านดอนหมู 190 820 417 403 
11 บ้านโนนบ่อแบง 98 361 165 196 
12 บ้านโนนไฮ 59 230 126 104 

รวม 1,719 7,336 3,694 3,642 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ปี พ.ศ. 2562 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

จ ำนวน
ประชำกร 

ชำย หญิง 

1 บ้านขามเปี้ย 246 1,052 527 525 

2 บ้านน้ าค า 144 691 356 335 

3 บ้านท่าบ่อแบง 62 236 123 113 

4 บ้านขามเปี้ย 249 1,120 556 564 

5 บ้านบ่อเสียว 138 543 276 267 

6 บ้านนาตาหมุด 114 517 257 260 

7 บ้านนาคิแลน 129 500 252 248 

8 บ้านศรีสุข 143 551 275 276 

9 บ้านดอนตะมุน 165 726 376 350 

10 บ้านดอนหมู 197 826 416 410 

11 บ้านโนนบ่อแบง 99 369 169 200 

12 บ้านโนนไฮ 59 233 125 108 

รวม 1,745 7,364 3,708 3,656 
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3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,336 คน  โดยแยกเป็นชาย จ านวน  3,694 คน  
แยกเป็นหญิง  จ านวน  3,642 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอตระการพืชผล) จ านวนครัวเรือน 1,672  
ครัวเรือน แยกตามช่วงอายุของประชากรได้ดังนี้ 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 29 42 71 

อายุ 1 ป ี 37 40 77 
อายุ 2 ป ี 51 39 90 
อายุ 3 ป ี 39 42 81 
อายุ 4 ป ี 32 30 62 
อายุ 5 ป ี 38 43 81 
อายุ 6 ป ี 35 36 71 
อายุ 7 ป ี 49 41 90 
อายุ 8 ป ี 49 42 91 
อายุ 9 ป ี 42 52 94 

อายุ 10 ปี 37 51 88 
อายุ 11 ปี 46 58 104 
อายุ 12 ปี 46 45 91 
อายุ 13 ปี 44 43 87 
อายุ 14 ปี 52 44 96 
อายุ 15 ปี 44 52 96 
อายุ 16 ปี 39 53 92 
อายุ 17 ปี 55 51 106 
อายุ 18 ปี 64 48 112 
อายุ 19 ปี 48 49 97 
อายุ 20 ปี 60 50 110 
อายุ 21 ปี 58 56 114 
อายุ 22 ปี 46 64 110 
อายุ 23 ปี 56 56 112 
อายุ 24 ปี 53 44 97 
อายุ 25 ปี 82 48 130 
อายุ 26 ปี 69 56 125 
อายุ 27 ปี 61 51 112 
อายุ 28 ปี 61 51 112 
อายุ 29 ปี 77 45 122 
อายุ 30 ปี 54 38 92 
อายุ 31 ปี 63 52 115 
อายุ 32 ปี 67 51 118 
อายุ 33 ปี 66 53 119 
อายุ 34 ปี 60 59 119 
อายุ 35 ปี 59 53 112 
อายุ 36 ปี 73 58 131 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 37 ปี 64 50 114 
อายุ 38 ปี 69 76 145 
อายุ 39 ปี 55 60 115 
อายุ 40 ปี 56 50 106 
อายุ 41 ปี 66 59 125 
อายุ 42 ปี 53 54 107 
อายุ 43 ปี 54 76 103 
อายุ 44 ปี 45 52 97 
อายุ 45 ปี 71 66 137 
อายุ 46 ปี 57 62 119 
อายุ 47 ปี 58 58 116 
อายุ 48 ปี 79 57 136 
อายุ 49 ปี 57 62 119 
อายุ 50 ปี 56 52 108 
อายุ 51 ปี 62 71 133 
อายุ 52 ปี 58 52 110 
อายุ 53 ปี 46 57 103 
อายุ 54 ปี 40 36 76 
อายุ 55 ปี 52 45 97 
อายุ 56 ปี 42 43 85 
อายุ 57 ปี 50 46 96 
อายุ 58 ปี 41 41 82 
อายุ 59 ปี 40 45 85 
อายุ 60 ปี 46 45 91 
อายุ 61 ปี 30 44 74 
อายุ 62 ปี 38 48 86 
อายุ 63 ปี 25 33 58 
อายุ 64 ปี 26 40 66 
อายุ 65 ปี 24 34 58 
อายุ 66 ปี 39 22 61 
อายุ 67 ปี 26 32 58 
อายุ 68 ปี 32 19 51 
อายุ 69 ปี 31 28 59 
อายุ 70 ปี 25 29 54 
อายุ 71 ปี 14 18 32 
อายุ 72 ปี 12 27 39 
อายุ 73 ปี 10 14 24 
อายุ 74 ปี 11 14 25 
อายุ 75 ปี 14 18 32 
อายุ 76 ปี 10 11 21 
อายุ 77 ปี 13 15 28 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 78 ปี 9 17 26 
อายุ 79 ปี 11 15 26 
อายุ 80 ปี 8 12 20 
อายุ 81 ปี 11 15 26 
อายุ 82 ปี 8 12 20 
อายุ 83 ปี 9 10 19 
อายุ 84 ปี 3 9 12 
อายุ 85 ปี 8 6 14 
อายุ 86 ปี 3 6 9 
อายุ 87 ปี 3 6 9 
อายุ 88 ปี 3 4 7 
อายุ 89 ปี 0 1 1 
อายุ 90 ปี 0 3 3 
อายุ 91 ปี 0 3 3 
อายุ 92 ปี 0 2 2 
อายุ 93 ปี 0 1 1 
อายุ 94 ปี 1 0 1 
อายุ 95 ปี 0 0 0 
อายุ 96 ปี 0 1 1 
อายุ 97 ปี 0 1 1 
อายุ 98 ปี 0 0 0 
อายุ 99 ปี 0 0 0 

อายุ 100 ปี 0 0 0 
อายุมากกว่า 100 ป ี    

เกิดปีไทย    
รวม 3,707 3,653 7,360 

 
*อ้ำงอิงข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอตระกำรพืชผล  ณ วันที่ 19  มิถุนำยน 2562 

 
 

จาก ปี พ.ศ.2562  มีประชากรเพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2561  (ปีที่ผ่านมา) ประชากรเพ่ิมขึ้น จ านวน    24 
คน  จ านวน ครัวเรือนเพ่ิม จ านวน  26  ครัวเรือน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น การเกิด  การตาย  การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความหนาแน่นเฉลี่ย  77.53  คน 
/ ตารางกิโลเมตร   
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4.  สภำพทำงสังคม 
4.1. กำรศึกษำ  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  7  

โรงเรียน   ซึ่งมีบุคลากรและนักเรียนดังนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน จ ำนวนเด็ก ชื่อผู้บริหำร 
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 141 คน นายบ่งการ   สมสุวรรณ 
2 โรงเรียนบ้านนาคิแลน 32 คน นายบุญเพลิน  แสงงาม   
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 88  คน ดร.ระวี  จันทะนาม 
4 โรงเรียนนาตาหมุด 63  คน นายวรเวธน์  เขื่อนสีอ่อน 
5 โรงเรียนขามเปี้ย – บ้านศรีสุข 23  คน นายครองวิสุทธิ์  สาธุจรัญ 
6 โรงเรียนดอนตะมุน 45 คน นายประจักษ์   ดาผา 
7 โรงเรียนดอนหมูวิทยา 68  คน นายณรงค์      ทีอุทิศ 

  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลขามเปี้ย    โดยมี นางขนิษฐา   ปลาทอง และ
นางสาวพัชรี  ศิริญาณ เป็นครูประจ าศูนย์การเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  125  คน  

   

กำรจัดกำรศึกษำ  การจัดการศึกษาต าบลขามเปี้ยได้ด าเนินการตามโครงการ  ถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษา  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2540  มาตรา  78  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  2542  มาตรา  30  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการใน  ปีการศึกษา  2544  และกรมพัฒนาชุมชน 

 

ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562 
  
 

ล ำดับที่ ชื่อ จ ำนวนเด็ก หมำย
เหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ย 19  
2 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุตตมผลาราม 27  
3 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าบ่อแบง 39  
4 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนาตาหมุด 18  
5 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสนุก 17  
6 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสะอาด 22  
7 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอัมพวัน 27  
8 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดภูมิภาค 26  
9 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 25  

รวม 220  
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          ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำคณะผู้บริหำร 
คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ม.ศ.3 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 1 ปวท. 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 2 ม.3 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ม.6 

 
ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 

ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
ปลัด  
อบต. 

ส ำนักงำน 
ปลัดฯ 

กองคลัง 
 

กองช่ำง 
 

กอง 
กำรศึกษำฯ 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 5   2 1 9 
ปริญญาตรี - 10       3 1 15 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) - 3       - 1 - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวท) - - - - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - 2 1 - 
มัธยมศึกษาปีที ่4-6 - 1 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - 1 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 - - - - - 

รวม 1 20 7 4 24 
 
4.2 กำรสำธำรณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการ
รักษาพยาบาล จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน     2    แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขามเปี้ย 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าบ่อแบง 
    -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100%      
4.3 อำชญำกรรม   
ต าบลขามเปี้ยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจอ าเภอตระการพืชผล ประกอบกับแต่ละ

หมู่บ้านมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยู่ในระดับน้อยเขตพ้ืนที่ต าบลขามเปี้ยไม่มีเหตุ
อาชญากรรมเกิดขึ้น  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4.4 ยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนต าบลขามเปี้ย ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  ที่ช่วยสอดส่องดูแล

อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย  
5. บริการศูนย์ยุติธรรมต าบล 

 

5.ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 

    -  ทางหลวงชนบทหมายเลข  2050  ( สายทาง  ตระการพืชผล – อุบลราชธานี )  เป็นถนนสาย
หลักท่ีเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอตระการพืชผลกับจังหวัดอุบลราชธานี 

   -  ถนน เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือ  
ร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ งบประมาณมี
จ ากัดและต้องกระจายงบประมาณทุกพ้ืนที่ และจะด าเนินการต่อเนื่อง 

5.2   กำรไฟฟ้ำ 
1. มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอตระการพืชผล    
2. การขยายเขตไฟฟ้าในเขตต าบลขามเปี้ย ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่
มีขนาดกว้าง และประชาชนที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
   5.3  กำรประปำ 

 ต าบลขามเปี้ยมีบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านที่ถ่ายโอนให้ จ านวน  6  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
ขามเปี้ยหมู่ที่ 1,4 บ้านท่าบ่แบง  บ้านบ่อเสียว และมีการบริหารจัดการเองจ านวน  6  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ าค า  บ้าน
บ้านนาตาหมุด  บ้านนาคิแลน  บ้านศรีสุข  บ้านดอนตะมุน  บ้านดอนหมู    
  5.4  โทรศัพท์ 

ระบบโทรศัพท์ในเขตต าบลขามเปี้ย  เป็นโทรศัพท์ชุมสาย TOT  
                   

        5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ ในพื้นที่ต าบลขามเปี้ยไม่มีที่ท าการไปรษณีย์  แต่สามารถใช้บริการได้ที่ ที่ท าการ

ไปรษณีย์อ าเภอตระการพืชผล  
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 กำรเกษตร 

การใช้ที่ดิน     
ต าบลขามเปี้ย: รวมเนื้อที่ 44,437 ไร ่     
   
 

กำรใช้ที่ดิน ขอบเขตประเภท 
เนื้อที่ (ไร่) 

คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

พ้ืนที่นา 24,961 56.17  ค่าตัวเลข
ได้มาจากการค านวณ
ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์QGIS 
'งาน  
 

พ้ืนที่ป่า 11,570 26.03  
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2,360 5.31  
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,920 4.32 
พ้ืนที่น้ า 1,593 3.58 
ไม้ยืนต้น 1,235 2.77 
พืชไร่ 517 1.16  
ไม้ผล 166 0.37  
พ้ืนที่ลุ่ม  78 0.17 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ 

37 0.08  

  
แหล่งข้อมูล     สนง.เกษตรอ าเภอตระการพืชผล /     
ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559)  
6.2  กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเปี้ย 
                  - โรงสีข้าว     จ านวน  52 แห่ง 

- ร้านค้า      จ านวน  53 แห่ง 
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์     จ านวน  2 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม   จ านวน  8 แห่ง 
- ร้านซ่อมทั่วไป     จ านวน  16 แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายปุ๋ย    จ านวน  1 แห่ง 
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    จ านวน  1 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน(ปั๊มหลอด)    จ านวน  2 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน (หยอดเหรียญ)   จ านวน  6 แห่ง 
- ตลาดสด     จ านวน  1 แห่ง 

    - โรงงานจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   จ านวน  2 แห่ง
    -  กลุ่มอาชีพ                      จ านวน  5       กลุ่ม   

-  กลุ่มออมทรัพย์            จ านวน  12      กลุ่ม   
-  กลุ่มอ่ืน ๆ                      จ านวน   5        กลุ่ม   
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7. ศำสนำ   ประเพณี   วัฒนธรรม 
  7.1  กำรนับถือศำสนำ 

ประชาชนในต าบลขามเปี้ย  ประมาณร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  13 แห่ง  คือ 
1.  วัดอุตตมผลาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่  1 
2.  วัดศรีล าดวน  ตั้งอยู่ที่  บ้านน้ าค า หมู่ที่  2 
3.  วัดท่าบ่อแบง  ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่  3 
4.  วัดสวนตาล  ตั้งอยู่ที่  บ้านบ่อเสียว หมู่ที่  5 

  5.  วัดนาตาหมุด  ตั้งอยู่ที่ บ้านนาตาหมุด หมู่ที่  6      
6.  วัดแสนสนุก  ต้ังอยู่ที่  บ้านนาคิแลน หมู่ที่  7 

            7.  ที่พักสงฆ์แสงสุรีย์ ตั้งอยู่ที่  บ้านนาคิแลน หมู่ที่  7 
                      8.  วัดสะอาด  ตั้งอยู่ที่  บ้านศรีสุข หมู่ที่  8 
                      9.  วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนตะมุน หมู่ที่  9 
                      10. วัดป่าเชือกธรรม ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนตะมุน หมู่ที่  9 
                      11. วัดภูมิภาค  ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนหมู หมู่ที่  10 
                      12. ที่พักสงฆ์ป่าดอนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนหมู หมู่ที่  10 
                      13. ทีพั่กสงฆ์โนนไฮ ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนไฮ หมู่ที่  12 
 

7.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
                    ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีประจ าสิบสองเดือน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะได้มาร่วมชุมนุม
และท าบุญในทุกๆ เดือนของรอบปี และถือเป็นจรรยาของสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะเป็นผู้ที่ ผิดฮีต หรือ ผิดจารีต นั่นเอง(หลาย
ครั้ง ฮีตสิบสอง มักจะกล่าวควบคู่" คลองสิบสี่ "(คองสิบสี่) ที่เป็นดังแบบแผนหรือแนวทางด าเนินชีวิต(คลอง=ครรลอง)
แต่จะมุ่งเน้นไปทางศีลธรรมมากกว่าด้านอาชีพ) 
 

ส ำหรับประเพณีหลักๆ 12 เดือนตำมฮีตสิบสองของชำวอิสำนโบรำณนั้นประกอบด้วย 
          เดือนเจียง (เดือนอ้าย) มีการประกอบพิธีบุญเข้ากรรม ซึ่งเป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) 
เพ่ือให้พระสงฆ์ผู้กระท าผิด ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นการฝึกจิตส านึกถึงความบกพร่องของตน และมุ่งประพฤติตน
ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป ชาวบ้านก็จะมีการท าบุญเลี้ยงผีต่างๆ 

        เดือนยี ่ ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะท าบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลาน โดยนิมนต์พระสวดมนต์เย็น 
เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก รุ่งเช้าเมื่อพระฉันเช้าแล้วจะมีการท าพิธีสู่ขวัญข้าว นอกจากนี้ชาวบ้านจะเตรียมเก็บสะสมฟืน
ไว้หุงต้มที่บ้าน 
                  เดือนสำม ในมื้อเพ็ง หรือวันเพ็ญเดือนสาม จะมีการท าบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา การท าบุญข้าวจี่จะ
เริ่มตอนเช้าโดยใช้ข้าวเหนียวปั้นใส่น้ าอ้อยน าไปจี่บนไฟอ่อนแล้วชุบด้วยไข่เมื่อสุกแล้วน าไปถวายพระ 
                 เดือนสี่ ท าบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ ในงานบุญนี้มักจะมีผู้น าของมาถวายพระ ซึ่งเรียกว่า "กัณฑ์หลอน" 
หรือถ้าจะถวายเจาะจงเฉพาะพระนักเทศน์ที่ตนนิมนต์มาก็จะเรียกว่า "กัณฑ์จอบ" เพราะต้องแอบซุ่มดูให้แน่เสียก่อนว่า
ใช่พระรูปที่จะถวายเฉพาะเจาะจงหรือไม่ 
                 เดือนห้ำ ประเพณีสงกรานต์ หรือบุญสรงน้ า หรือบุญเดือนห้า ซึ่งมีข้ึนในวันขึ้น 15 ค่ า เดือนห้า และ
ถือเป็นเดือนส าคัญ เพราะเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่ไทย การสรงน้ าจะมีทั้งการรดน้ าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่
ด้วยน้ าอบน้ าหอมเพ่ือขอขมาและขอพรตลอดจนมีการท าบุญถวายทาน 
                 เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา การท าบุญบั้งไฟเป็นการขอฝน พร้อมกับงานบวชนาค  
ซึ่งการท าบุญเดือนหกถือเป็นงานส าคัญก่อนการท านา หมู่บ้านใกล้เคียงจะน าเอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแข่งกัน หมู่บ้านที่
รับเป็นเจ้าภาพจะจัดอาหารเหล้ายามาเลี้ยง เมื่อถึงเวลาก็จะตั้งขบวนแห่บั้งไฟและร าเซิ้งออกไป ณ ลานที่จุดบั้งไฟ ด้วย
ความสนุกสนาน ค าเซิ้งและการแสดงประกอบจะออกไปในเรื่องเพศ แต่จะไม่คิดเป็นเรื่องหยาบคายแต่อย่างใด ซึ่งประเพณี 
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บุญบั้งไฟจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีที่จังหวัดยโสธร ส่วนการท าบุญวิสาขบูชานั้น จะมีการท าบุญเลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ช่วงเย็น  
มีการเวียนเทียนเช่นเดียวกับภาคอ่ืนๆ 
                  เดือนเจ็ด ท าบุญซ าฮะ (ล้าง) หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก   ผี
เมือง เป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณ 
                  เดือนแปด ท าบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรง ลักษณะการจัดงานจึงคล้ายกับ
ทางภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เช่น มีการท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร มีการฟังธรรมเทศนา
ตอนบ่าย ชาวบ้านหล่อเทียนใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาและเก็บไว้ตลอดพรรษา การน าไปถวายวัดจะมีขบวนแห่ฟ้อนร า
เพ่ือให้เกิดความคึกคักสนุกสนานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องเป็นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
                   เดือนเก้ำ ประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษ
และผีไร้ญาติ โดยชาวบ้านจะท าการจัดอาหาร ประกอบด้วยข้าว ของหวาน หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองกล้วย ร้อยเป็นพวง 
เตรียมไว้ถวายพระช่วงเลี้ยงเพล บางพ้ืนที่อาจจะน าห่อข้าวน้อย เหล้า บุหรี่ แล้วน าไปวางหรือแขวนไว้ตามต้นไม้ และกล่าว 
เชิญวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปมารับส่วนกุศลในครั้งนี้ต่อมาใช้วิธีการกรวดน้ าหลังการถวายภัตตาหาร 
พระสงฆ์แทนการท าบุญข้าวประดับดินนิยมท ากันในวันแรม 14 ค่ า  เดือนเก้าหรือที่เรียกว่าบุญเดือนเก้า 
                  เดือนสิบ ประเพณีท าบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญ เดือนสิบ ผู้ถวายจะเขียนชื่อ
ของตนลงในภาชนะที่ใส่ของทาน และเขียนชื่อลงในบาตรภิกษุสามเณรรูปใดจับได้สลากของใครผู้นั้นจะเข้าไปถวายของ  เมื่อ
พระฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์ เพ่ือเป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตาย 
                   เดือนสิบเอ็ด ประเพณีท าบุญออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือนสิบเอ็ด พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ท าการ
ปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ต่อมาเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่จะให้โอวาทเตือนพระสงฆ์ ให้
ปฏิบัติตนอย่างผู้ทรงศีล พอตกกลางคืนจะมีการจุดประทีป  โคมไฟ  น าไปแขวนไว้ตามต้นไม้ในวัดหรือตามริมรั้ววัด     
จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญจุดประทีป ในจังหวัดนครพนมจะมีประเพณีการไหลเหลือไฟ ซึ่งตกแต่งด้วยตะเกียงน้ ามันก๊าด
เป็นรูปต่างๆ สวยงามกลางล าน้ าโขง และมีหลายจังหวัดที่จัดงานแห่ปราสาทผึ้งขึ้น แต่ที่นับว่าเป็นต้นต ารับและมีความ
ยิ่งใหญ่กว่าที่ใดก็คือ จังหวัดสกลนคร 
                    เดือนสิบสอง เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า ซึ่งจะมีการท าบุญกองกฐิน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม หนึ่งค่ า เดือนสิบเอ็ด
ถึงกลางเดือนสิบสอง แต่ชาวอิสานในสมัยก่อนนิยมเริ่มท าบุญทอดกฐินกันตั้งแต่ข้างขึ้นเดือนสิบสอง จึงมักจะเรียกบุญกฐินว่า 
บุญเดือนสิบสอง ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ าใหญ่ เช่น แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล จะมีการแข่งเรือ 
เพ่ือระลึกถึง อุสุพญานาค บางแห่งจะมีการท าบุญดอกฝ้ายเพ่ือใช้ทอเป็นผ้าห่มกันหนาวถวายพระเณร  มีการจุดพลุตะไล
และบางแห่งจะมีการท าบุญโกนจุกลูกสาวซึ่งนิยมท ากันมากในสมัยก่อน 
                 ประเพณีทั้งสิบสองเดือน ชาวอิสานโบราณถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
ตั้งแต่เดือนอ้ายจนถึงเดือนสิบสอง ใครที่ไม่ไปช่วยงานบุญก็จะถูกสังคมตั้งข้อรังเกียจ และไม่คบค้าสมาคมด้วย การร่วม
ประชุมท าบุญเป็นประจ าท าให้ชาวอิสานมีความสนิทสนมรักใคร่และสามัคคีกัน ทั้งภายในหมู่บ้านของตนและในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 
                ส าหรับวันนี้ด้วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป ส่งผลให้ประเพณี 12 เดือนหลายอย่างของชาวอิสานเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย ในขณะที่บางประเพณีก็เริ่มสูญหาย ซึ่งหากประเพณีเหล่านี้ไม่มีการสืบต่อหรือไม่มีการอนุรักษ์ไว้ บางทีใน
อนาคตเด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักประเพณีอันดีงามอย่าง"ฮีตสิบสอง"ก็เป็นได้ 

7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลขามเปี้ย ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารจากไม้ไผ่ใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการท าผ้าทอมือ  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภำษำถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙9 % พูดภาษาอิสาน    
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7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลขามเปี้ย ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและมีไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่ 
เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ เช่น เปสานไม้ไผ่ กระติบข้าว ผ้าทอมือ  ข้าวเกษตรอินทรีย์(ข้าวปลอดสาร)ฯลฯ     
 

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  8.1 น้ ำ 
   เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อยไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้
ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน น้ าที่ประชาชนในต าบลขามเปี้ยใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคและท าการเกษตร มีดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  มีล าเชบก,ล าห้วย,ล าน้ าขนาดเล็กไหลผ่าน  7   สาย                                                                                                                                                             
นอกจากนั้นจะเป็นหนองน้ าสาธารณะ  รายละเอียดดังนี้ 

  

หมู่ที่/บ้ำน แม่น้ ำ/ห้วย/ล ำธำร(แห่ง) หนองบึง/สระ (แห่ง) ท ำนบ/ฝำย  (แห่ง) 

หมู่ที่ 1 บ้านขามเปี้ย 4 2 - 
หมู่ที่ 2 บ้านน้ าค า 1 4 - 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่บ่อแบง 1 2 - 
หมู่ที่ 4 บ้านขามเปี้ย 4 2 2 
หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเสียว 1 - - 
หมู่ที่ 6 บ้านนาตาหมุด 1 4 - 
หมู่ที่ 7 บ้านนาคิแลน - 2 - 
หมู่ที่ 8 บ้านศรีสุข - 4 - 
หมู่ที่ 9 บ้านดอนตะมุน 1 2  
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหม ู 1 10 1 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนบ่อแบง 1 1 - 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนไฮ - - - 

 

 

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค) 
 

หมู่ที่/บ้ำน น้ ำประปำ(แหง่) บ่อบำดำล(แหง่) บ่อน้ ำตื้น (แห่ง) 

หมู่ที่ 1 บ้านขามเปี้ย 1 3 - 
หมู่ที่ 2 บ้านน้ าค า 1 1 6 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่บ่อแบง 1 1  
หมู่ที่ 4 บ้านขามเปี้ย 1 - 15 
หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเสียว 1 1 - 
หมู่ที่ 6 บ้านนาตาหมุด 1 - - 
หมู่ที่ 7 บ้านนาคิแลน 1 3 - 
หมู่ที่ 8 บ้านศรีสุข - 2 - 
หมู่ที่ 9 บ้านดอนตะมุน 1 2 - 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหม ู 1 - - 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนบ่อแบง 1 - - 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนไฮ 1 1 1 
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8.2 ป่ำไม้ 
       ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  คือ ป่าไม้ มีทั้งป่าเต็ งรัง หรือป่าแดงที่มีอยู่ทั่วไป 

ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เค่ียม ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้น 
 

8.3 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเปี้ย 
.   ต าบลขามเปี้ย  ถือว่าเป็นต าบลที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่และนอก
เขตพ้ืนที่สามารถหาอาหารป่ามาบริโภคท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ของคนในชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น  
   1. ป่าชุมชนซ้งใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  775  ไร่  เป็นป่าสาธารณประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ติดกับล าเซบก  เป็นแหล่งหาอาหารของคนในชุมชนเปรียบเสมือตู้เย็นเป็นที่เก็บของป่า  เช่น  เห็ด  หน่อไม้  แมลงต่างๆ 
ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ท าให้คนในชุมชนมีรายได้จากการเก็บของป่ามาบริโภคและน ามาจ าหน่าย 
  2. ป่าชุมชนบ้านดอนหมู(ป่าดอนใหญ่)  มีเนื้อที่ประมาณ  530 ไร่  เป็นป่าสาธารณประโยชน์เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ติดกับล าเซบก  เป็นแหล่งหาอาหารของคนในชุมชนเปรียบเสมือตู้เย็นเป็นที่เก็บของป่า  เช่น  
เห็ด  หน่อไม้  แมลงต่างๆ ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ท าให้คนในชุมชนมีรายได้จากการเก็บของป่ามาบริโภค      
และน ามาจ าหน่าย  " ป่าผืนนี้เป็นป่าที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ และมีความอุดมสมบูรณ์มากท าให้เรามี
อาหารหลากหลายสามารถหาได้ตามฤดูกาล บางคนแทบจะไม่ต้องซื้ออาหารจากตลาดเลยป่าชุมชนจึงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
ที่ท าให้คนในชุมชนมีอาหารที่หลากหลาย และเป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี”  

3. ล าเซบก  เป็นแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้ านาๆชนิด เป็นแหล่งหาอาหารของคนใน
ชุมชน  เช่น  ปลาค้าว กุ้งแม่น้ า ปลากด ฯลฯ 

4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนหมู  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการ
พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ปัจจุบัน ชุมชนบ้านดอนหมู เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ท า
เกษตรกรรมแบบผสมผสานมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือบริโภคเมื่อเหลือจึงแจกจ่ายและจ าหน่าย มีภูมิปัญญาด้านการจักรสาน
และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน สมาชิกทุกคนในชุมชนด าเนินชีวิตโดยใช้วิถีพอเพียง ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักในการผลิ ต  
มีการใช้กระบวนการพ่ึงพาตนเองทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิตและการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย รวมไป
ถึงการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ และการดูแลแหล่งอาหารในธรรมชาติจากกระบวนการพ่ึงพาตนเอง           
การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการร่วมมือกันท ากิจกรรมต่างๆ บนพ้ืนฐานของทรัพยากรและบุคคลากรใน
ชุมชน ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ท าให้ปัญหาความเดือนร้อนในเรื่องต่างๆ         
ของชุมชนคลี่คลายลง และเพ่ือให้การพัฒนาชุมชนเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ า เป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชนประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ
      (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมัน่คงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ า เป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไป  
สู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก 

 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
         - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
         - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
    ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย     
ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมี
คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
       (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
     (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
             (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
            (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ

ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
       (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
       (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
       (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
    ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
       (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบท 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท า
ขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ ( Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
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สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
          (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
          (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  
( GNP PerCapita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาทและ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
          (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
           (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
          (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio-Economic 
Security)และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
         (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 ๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
          (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
          (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         (๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
          (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
       (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
           (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
           (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
          (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
      

THAILAND ๔.๐ 
    รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการน า“โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ” หรือ “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กาลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap) ขามเปี้ยหมายเพ่ือนาประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านโมเดล นี้  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ 
หลังจากเริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบา        
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ที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% 
ต่อปี 
        เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้ าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐ ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ กลไกขับเคลื่อน ( Engines of 
Growth) ชุดใหม่ประกอบด้วย 

1) Productive Growth Engine เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ( High 
Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์กลไกดังกล่าว 
ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการ
สร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทย
ก าลังเผชิญอยู่ 
        ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาสและความม่ังคั่งที่เกิดขึ้น 

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทาง
สังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
    ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับภาพแวดล้อมโดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน ( Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ ( Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกันทั้ง ๓
กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ังอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุน
ต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ พัฒนาการศึกษาคนสร้างการวิจัย
และพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    ๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 
เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขง
เป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร ่ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่ง
ที่ราบโคราช อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร 
อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤด ูคือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ป่าไม ้๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร ่หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

 ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุ 
อาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่
แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าเสียว 
ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง และล าตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร 
(สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบ
น้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 
๑๕.๖6 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่า
ค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
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๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ 

ความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วง
บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจ านวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน 

หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามล าดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ  มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี  

๒๕60 มีก าาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค 
จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 
มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษาม ี๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยก 
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  
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๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในปี 2560 มีจ านวน
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จ านวน  
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัด
มุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจ านวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 
ที่มีจ านวน 1,574 ครั้ง และจ านวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยใน
ระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ 
ไร่ต่อป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
   ๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ      
อนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  
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๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การ

ด ารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
                    ๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พ่ึงพาตนเองพ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

                    ๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

                    ๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  

          ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
อย่างยั่งยืน  

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
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  8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือน 
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

กลุ่มอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2563 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพ้ืนที่ลาดเอียงจาก     
ทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มี สภาพ
ป่าและภูเขา มีแหล่งน้ าขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ า  

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บริเวณทีเรียกว่า แอ่งโคราช (Korat basin) สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
เฉลี่ย ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงต่ าสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออกมี แม่น้ ามูล 
ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียมมีล า น้ าที่ส าคัญ
ได้แก่ ล าเซบก ล าเซบาย ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดน  ทางตอนใต้   
มีเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัด อุบลราชธานี 
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  

จังหวัดศรีสะเกษ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยพ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ ๕,๓๔๐.๗๖ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๓๗,๙๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ พ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ ๗๒๑.๘๘ ตาราง กิโลเมตร 
หรือ ๔๕๑,๑๗๒ ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๘.๑๗ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เป็นที่อาศัยและอ่ืน ๆ อีกประมาณ 
๒,๗๗๗.๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๓๕,๘๔๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๒ ของพ้ืนที่ทั้ง จังหวัด บริเวณที่
ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณแม่น้ ามูล ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอราศีไศล ยางชุม น้อยและกันทรารมย์ 
เทือกเขาที่ส าคัญคือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งอยู่ด้านใต้ของจังหวัด กั้นเขตแดนไทย – กัมพูชา  

จังหวัดยโสธร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง โดยมีพ้ืนที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีแม่น้ าชี ไหล
ผ่านตอนใต้ของจังหวัด อยู่เหนือระดับนน้ าทะเลประมาณ ๒๒๗ ฟุต มีพ้ืนที่เป็นภูเขา บางส่วนทาง ตอนเหนือ
ของจังหวัดอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม สภาพดินโดยทั่วไปเป็น ดินทราย ไม่อุ้มน้ า 
ท าการเกษตรไม่ค่อยดีนัก  

จังหวัดอํานาจเจริญ มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ย ๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัด 
อุบลราชธานีที่อ าเภอชานุมาน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๖๘ เมตร สภาพดิน 
โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังบางส่วน มีแม่น้ าโขงเป็นแนวกั้นจังหวัดอ านาจเจริญกับ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อ าเภอชานุมาน    

ลักษณะภูมิอากาศ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดปี 

และหนาวจัด ในฤดูหนาว มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส  
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

ของจังหวัดอ่ืนๆ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ าลง 
ตั้งแต่เดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม จากนั้นจะเริ่มร้อนอบอ้าวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  

จังหวัดศรีสะเกษ  มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๕.๘ – ๓๕.๔ 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๓๑.๐-๙๖.๐ สภาพอากาศของศรีสะเกษแบ่งเป็น ๓ ฤดู โดยฤดูร้อน   
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จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

จังหวัดยโสธร    สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าโปร่ง อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน 
และหนาวจัด ในฤดูหนาว อุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส 
  จังหวัดอํานาจเจริญ  มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความ
แตกต่างของ ฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจนมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปีสภาพ 
ภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึง มกราคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
  อุณหภูมิ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีอุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส 
 

วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า 
               การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์รวม 
(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
                 (๒) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
                 (๓) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
                (๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
                 (๕) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
                 (๖) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
                 (๗) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาด้านความมั่นคง 
     ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
                (๑) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ต่อปี 
                (๒) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี  เป้าหมาย ๕ ปี รวมร้อยละ ๒๓ 
                (๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
                (๔) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
                (๕) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖๐ ต่อปี 
                (๖) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ ๑ ต่อปี        
                (๗) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป้องกันและมีสภาพคงอยู่
อย่างยั่งยืน เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อปี 
                (๘) ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ ๐ ต่อปี 
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แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน   

เป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ  เกษตรสู่
สากล” 

วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย  รองรับการ 

ขยายตัว จากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัย  ในทุกมิติ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษา

และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตนฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและการค้าการลงทุนใน

ภูมิภาค 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของ 

บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการผลิตและแผนรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือ

สร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิม 
6. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนา 
  1.จังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารรณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  2.ประชาชนทุกช่วงวัย รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
  4. เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน(การศึกษา,สุขภาพ,กีฬา,ท่องเที่ยว,การค้าการลงทุน,วัฒนธรรม
(ฯลฯ) 
  5. เมืองแห่งการค้าชายแดน 
  6. เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
  7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง 
  8. เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม 
  9. เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 6 
2. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร ในพื้นที่เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 4 ปี 
3. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 
4. สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามล าดับ
ความส าคัญดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสิ้นค้าเกษตรสู่สากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1 วัตถุประสงค์ 
  1 การสร้างเสริมพลเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
  3.ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  4.พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยที่มาตรวจ
รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด) 
  2. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 
25 ต่อปี  
  3.ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพเทียบเท่ากับจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดของจังหวัด เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 
602 
  4.ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita: GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.5 ต่อปี 
  5.ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกลกุ่มสาระการเรียนรู้ 
  6.ร้อยละละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
  7.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการจัดอย่ าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ต่อปี 
  8. ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
  2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่าง ๆ ในทุกช่วงวัย 
  3.พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและ
ปลอดภัย 
  4.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
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  5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 
  6.ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
  7.สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 1.วัตถุประสงค์ 
  1.ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนใน
ภูมิภาค 
  2.เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 
 2.เป้าหมาย 
  1.มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึนเป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี 
  2.มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นเป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 3.5 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือ
สนับสนุนการค้า การลงทุน 
  2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  3.ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
  4.ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งและ
ต่างประเทศ  
  5.พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 1.วัตถุประสงค์   
  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติให้มี
ความยั่งยืน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี 
 2.เป้าหมาและตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 16 
  2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
 3.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลายหลาย 
  2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือรับรองการท่องเที่ยว 
  3.ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้าง
โอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
  4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  5.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ทางการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
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  6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 1.วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 
  2.เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ 
  3.เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั้งยืนบนพื้นฐานของความ
พอเพียง 
 2.เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
  2.ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร
เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 60 
  3.ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 40 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  1.เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  2.พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
เพ่ือการส่งออก 
  3.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 
  4.ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ังคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 1.วัตถุประสงค์ 
  1.พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
  2.ประชาชนมีความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม 
  3.พ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  4.สร้างความอดคล้องด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง 
 2.เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1.สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 
  2.สถิติของการจัดกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนเป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 24 
  3.จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์และการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ 
  4.จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 
  5.จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 20 
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 3.แนวทางการพัฒนา 
  1.รักษาความสงบเรียบร้อย  สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีและตามแนวชายแดน 
  2.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ 
  3.ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง

ทั้งในด้านการด ารงชีพและด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยวการเกษตรมีศักยภาพ  
มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน 
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการของประชาขน 
2. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
3. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและ

สอดคล้อง กับ 
บริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

4. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
5. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการปูองกันโรคอย่างเป็นระบบ 
6. ประชาชนมีความรู้ ปรัชญา อุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
7. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน 
9. ระบบการทางานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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10. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
11. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
12. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การบริหาร 

การตลาด) ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ และการใช้สอยร่วมกันของประชาชน 
15. มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของ    

ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
                ปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนแข้มแข็ง  เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว  การเกษตรมี
ศักยภาพ  มีการพัฒนาอย่างสมดุล  ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 4.ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  
 5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
 6.ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
 7.ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8.ส่งเสริมการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
 9.ส่งเสริมการตรวจสอบการท างานของทุกภาคส่วน 
 10.ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11.บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 12.ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 13.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 14.จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
 15.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16.บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการของ 
 ประชาชน 
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 2.ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญา 
 สมัยใหม่ 
 3.โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและ 
 สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
 4.ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
 5.ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ 
 6.ประชาชนมีความรู้ ปรัชญา อุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
 7.ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8.ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
 9.ระบบการท างานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
 11.ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 12.อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การ 
 บริหารการตลาด) ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
 13.ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการ 
 เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
 39 
 14.ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ และการใช้สอยร่วมกันของ 
 ประชาชน 
 15.มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี 
           วิสัยทัศน์ 
  “ สินค้าเกษตรราคาดี  ทุกพื้นที่ชุมชนเข็มแข็ง  ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อมอาชีพเสริม  
เพิ่มเติมบริการรัฐประทับใจ” 
          พันธกิจ 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
4. พัฒนาการบริการหน่วยงานของรัฐให้ได้มาตรฐาน 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5. การเสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง 
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    เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข 
2. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม 
3. การผลิตข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจอ่ืนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ปลอด

สารพิษ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
5. ประชานมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
6. การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

         
  แนวการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอตระการพืชผล 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
2. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และอาหาร 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
3. การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน 
4. พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

                            แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร 

-ผู้รับบริการ / ประชาชน 
 2. ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร 
  - ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
  - ทักษะ / จริยธรรม  กระบวนการท างาน 
  - วัฒนธรรมองค์กร 
 3. ด้านนวัตกรรม 
       - ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
   - ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
    - พัฒนาระบบงาน 
    - การสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4. ด้านการเงิน 
  - ประหยัด 
  - มีประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่า 
      4. การเสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริม  สร้างและรักษาความมั่นคง 
2. พัฒนาศักยภาพคน   ชุมชนและพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงการผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพื่อ

เสริมสร้างความมั่น 
 

 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
                  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีคุณธรรม  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทุกครอบครัวสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง”   
 

พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) 
  1)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
  2)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  3)  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                       
  4)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

6)  จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส 
 เป้าประสงค์ 
   1)   การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 

2) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่จดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

  3)  ประชาชนมีศักยภาพ  มีความรู้  มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
4) สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
5) ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
7) ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใฝ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.2  ยุทธศาสตร์ของ อบต.ขามเปี้ย 

  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  แนวทางการพัฒนาหรือ
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  6  ยุทธศาสตร์  และมี
กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ถนนที่ได้มาตรฐาน การสัญจรเกิดความสะดวกและปลอดภัย 
2. ครัวเรือนได้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
3. พื้นที่เกษตรกรรมในเขต อบต.มีน้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่อยา่งครอบคลุมและทั่วถึง 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและน้อมน าแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
                      2. คนภายในชุมชนมีคุณภาพ มีความรู้ ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นสามารถประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้  
                       3. ความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปสนิค้าทางการเกษตรมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่การตลาดกลาง 

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐาน 
2. การดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและ

ประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปได้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน 
1. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม และเป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2. ปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                6.  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
                     2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูบ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนและ
ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถ่ิน  

 

2.4 ตัวชี้วัด 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปาและแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ  
และทั่วถึงเพิ่มขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         - ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพเหมาะสมและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ  
    ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน 
- ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

         -  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
-  ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
ปี 2561  จ านวน 14  โครงการ ปี 2562 จ านวน 18  โครงการ ปี 2563  จ านวน 64
โครงการ ปี 2564  จ านวน 63 โครงการ  ปี 2565  จ านวน 55  โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานท าและ

มีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
ปี 2561  จ านวน 3  โครงการ ปี 2562 จ านวน 2  โครงการ ปี 2563  จ านวน 7 โครงการ
ปี 2564  จ านวน 16 โครงการ  ปี 2565  จ านวน 7  โครงการ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 
   ปี 2561  จ านวน 27  โครงการ ปี 2562 จ านวน 29  โครงการ ปี 2563  จ านวน 34   
   โครงการ  ปี   2564  จ านวน 46  โครงการ  ปี 2565  จ านวน 41  โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-  พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมมีคุณภาพและความ  
   มั่นคงในการด ารงชีวิต 
  ปี 2561  จ านวน 16  โครงการ ปี 2562 จ านวน 16 โครงการ ปี 2563  จ านวน 28   
   โครงการ  ปี   2564  จ านวน 32  โครงการ  ปี 2565  จ านวน 27  โครงการ 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ปี 2561  จ านวน 35  โครงการ ปี 2562 จ านวน 26 โครงการ ปี 2563  จ านวน 30   
โครงการ  ปี   2564  จ านวน 40  โครงการ  ปี 2565  จ านวน 25  โครงการ 

             6.  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

  -   พัฒนาบุคลลากรที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและประชาชน 
ปี 2561  จ านวน 5  โครงการ ปี 2562 จ านวน 6 โครงการ ปี 2563  จ านวน 17   
โครงการ  ปี   2564  จ านวน 21  โครงการ  ปี 2565  จ านวน 17  โครงการ 

2.6 กลยุทธ์ 
 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ า 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. ก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
4. พัฒนาระบบจราจร 

 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร 
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
  3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.  เพ่ิมโอกาสสิทธิ การเข้าถึงบริการของรัฐ ให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ 

  2.  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
3.  สร้างจิตส านึก สืบสาน ส่งเสริม  วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ

สังคม 
2. ส่งเสริมระบบการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
3. เพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

           4.  ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
            (6)  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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                    1.   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          2.   การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                     3.   การบรหิารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง   มีหลักความ

รับผิดชอบในภารกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เกิดการบูรณาการทั้งในเชิงพ้ืนที่และหน้าที่    
เพ่ือการจัดบริการสาธารณะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน อันจะน ามาซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
คือ  

๑. การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
๒. การส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานท า

และมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมมีคุณภาพและความ

มั่นคงในการด ารงชีวิต 
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

        - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

- ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการ  ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และ
การท่องเที่ยว 

      -  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง  ของชุมชน  
              2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

       - ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     - ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
      - ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   -  ยุทธศาสตร์ ที่  7   การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเมือง  
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
  

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา  นันทนาการ  ประเพณีวัฒนธรรม  สาธารณสุข  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตําบลขามเปี้ย  โดยใช้เทคนิค  (SWOT  Analysis)เพื่อประเมินผลสภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
  - จุดแข็ง  (Strength : S) 
    1. หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  กลุ่มอาชีพ  ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2. องค์กรสามารถเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  เช่น  บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบลศูนย์ข้อมูลข่าวสารและมีศูนย์การเรียนชุมชนภายในต าบล 
    3. มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
    4.  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าว  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

5.  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  7  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา   

    6.  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 7  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
 7.  มีโรงเรียนอนุบาลในสังกัด 1 แห่ง 
    8.  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.กับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    9.  มีความสงบ ไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
    10.  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

11.  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
12.  อบต.ขามเปี้ย  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    13. มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  2  แห่ง 
14.  มีศูนย์เรียน กศน.ต าบลขามเปี้ย  จ านวน  1  แห่ง 

    15. มีวัด   11  แห่ง   ส านักสงฆ์   2  แห่ง 
16.  ชุมชนในเขต อบต.  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
17. มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   

    18.  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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    19.  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มโรงเรียนเกษตรอินทรีย์  กองทุนเงินสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

  - จุดอ่อน  (Weakness : W) 
    1.  เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านภายในต าบล ยังไม่สะดวกในการสัญจรไป - มา 

  2.  หน่วยงาน อบต. ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
   3.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลเพ่ิมมากขึ้น   

4. ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว
ท าให้ขาดรายได้เสริม 

   5. ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค –บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
   6. ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนท่วมบ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
   7. ในชุมชนยังมีปัญญายาเสพติด 

 8. คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองกรุง 
 

   3. โอกาส  (Opportunity : O) 
    1. การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เน้นการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
   2. มีล าเซบกไหลผ่าน และเป็นแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยกุ้ง หอย ปู 
ปลา เป็นแหล่งหาอาหารของคนในชุมชน 
    3.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

5. ต าบลขามเปี้ย  เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรมากมายทั้งข้าวปลอดสารเคมี
มีการท าการเกษตรอินทรีย์  
   4. อุปสรรค (Threat : T) 
   1. ปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
    2. การขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้าน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุม และท่ัวถึง 
     3. ประชาชนบางส่วนยังไม่ตื่นตัวในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี  
    4. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย   
   5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
   6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
   7. ปัญหาผู้ค้า  ผู้เสพยาเสพติดภายในต าบลยังมีอยู่ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของตําบลขามเปี้ย  (SWOT Analysis) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.จุดแข็ง (Strenght) 

1.1) ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา
ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



46 
 

1.2) บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

1.3) งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
1.4) เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

  
2. จุดอ่อน (Weakness) 

 2.1) เด็กและเยาวชน ขาดความสนใจ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.2) ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
  2.3) เกิดช่องว่างระหว่างวัยเนื่องจากวัยใช้แรงงานต้องไปใช้แรงงานในเมือง 

2.4) การดูแลผู้พิการ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ไม่ทั่วถึง 
3. โอกาส (Opportunity) 

  3.1) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
                  3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ความส าคัญ 
 4. อุปสรรค (Threaten) 
  4.1  การผสานความร่วมมือจากชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
   

ด้านเศรษฐกิจ 
1.จุดแข็ง (Strenght) 

  1.1 ต าบลขามเปี้ยเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพดินเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจร้อยละ 90 
และได้รับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  1.2 ต าบลขามเปี้ยมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจหลายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มโรงสีชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านดอนหมู  กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ด 
  1.3 ต าบลขามเปี้ยมีสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย  เช่น ข้าว  มันส าปะหลัง   
  1.4 ต าบลขามเปี้ยมีพ้ืนที่ติดกับล าเชบก  ประชาชนจึงสามารถท าข้าวนาปีละ  2 ครั้ง 
  1.5 ประชาชนในพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ เช่น ล าเซบก ป่าซ้งใหญ่ ป่าดอนใหญ่  
ป่าดอนบาก ประชาชนในพื้นท่ีจึงสามารถหาอาหารป่ามาขายท าให้เกิดรายได้ 
 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
  2.1  ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
  2.2 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  

3. โอกาส (Opportunity) 
  3.1 ต าบลขามเปี้ยมีพ้ืนที่ติดกับล าเชบกและมีป่าชุมชนขนาดใหญ่เช่น ป่าซ้งใหญ่ ป่าดอนใหญ่
จึงได้เปรียบในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว 
  3.2) ผู้น ามีวิสัยทัศน์ดี ท าให้น ามาซึ่งการพัฒนา อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
 4. อุปสรรค (Threaten) 
  4.1 ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 



47 
 
  4.2  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยขาดงบประมาณที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เช่น  ล่องเรือชมล าเซบก   
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.จุดแข็ง (Strenght) 
  1.1) ต าบลขามเปี้ยมีพ้ืนที่ติดถนนเส้น2050 อุบลราชธานี – อ าเภอตระการพืชผล 

 1.2) ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

1.3).บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

1.4) งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
มาก โดยเฉพาะการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีต้นทุนอ่ืนๆ ที่ข้ึนอยู่กับท้องตลาด 

1.5) เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
 2. จุดอ่อน (Weakness) 
  2.1) มีโครงการสร้างพ้ืนฐานที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  2.2) งบประมาณที่ใช้พัฒนาต าบล ยังไม่มีมากพอที่จะพัฒนาได้ครบทุกด้าน 

2.3) โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ยังไม ่
สามารถด าเนินโครงการได้เอง 
 3. โอกาส (Opportunity). 
  3.1) การได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ   
                  3.2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
 4. อุปสรรค (Threaten) 
  4.1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือการพัฒนามีจ ากัด 
  4.2) โครงการที่ต้องใช้เทคโนลียีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ยยังไม่มีบุคลากรที่ช านาญ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยน าการวิเคราะห์ศักยภาพภายในต าบลมาก าหนดแนว
ทางการพัฒนาต าบลขามเปี้ยได้ดังนี้ 

 
 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้

ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ท าให้ อบต.มีรายได้
เพิ่มขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งด้านอื่น ๆ 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป

อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดใน
การน าไปพัฒนา 

 อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลีย่นแปลงจาก
สภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง
มากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่า
ปกติ 
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 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ จุดแข็ง 
-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคญั 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง    สามารถ
ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัด
ผ่าน 
-  มีอาหารป่าที่อุดมสมบูรณ์ เช่น เห็ดป่า ปลาน้ า
จืด เป็นต้น 
 
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนบัสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพิม่มากข้ึน 
 
 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ
ปรับปรุงและส่งเสรมิ เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
ล่องแพล า  เซบกเชิงนิเวศ 
-   โบราณสถาน เช่น วัดอุตมผลาราม ขาด
การปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-  ขาดศักยภาพในการน าแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ไปผลิตน้ าประปา/การเกษตร 
 
อุปสรรค 
 - สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับ 
ประเทศ ภมูิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

จุดแข็ง 
    -  อบต.ขามเปี้ยมรีะบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว 

- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 
   - มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
 
โอกาส 
    - ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเปน็พ้ืนท่ีไม่
ห่างไกลและมรีะบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   - นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติ 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้าน 
 
อุปสรรค 
 - ประชากรในพ้ืนท่ีขาดการมสี่วนร่วมใน
การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจงั 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการบริหารจัดการ   
การบรกิารประชาชน 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมสีว่นร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุม่ใน
ชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มภีาวะความเป็น
ผู้น า มีศักยภาพในการบรหิารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรภีาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปดิ
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บา้น/ อปพร. ฯลฯ  
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
โอกาส 
  -  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าท่ี อบต. ใน
การจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 
  - รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถงึการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม 
 
 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุม้ค่า ฟุ่มเฟอืย 
- ปัญหาการประสบอุทกภยัน้ าท่วมช้ าซาก 
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การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขององค์การบริหารส่วนตําบลขามเปี้ย   อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
การพัฒนาประเทศไทยระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ

หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑2 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ ความเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง สร้างสมดุลการพัฒนา  ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุก
มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้ง คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มี
เหตุผล”และใช้หลัก“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ
ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับ
เมือง ระบบคุ้มกัน ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” 
ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความ
เพียร จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
  การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 
จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญและ
สร้างเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กันไปกับการให้ความส าคัญการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านฐานความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน โดยมีแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑2 ดังนี้ 

๑ การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวและชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

๑.๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวมและ
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
   ๑.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมี
สติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และมีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิตควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนา  
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๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเจริญเติบโตในรูปแบบใหม่  ที่มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือลดปัจจัยภายนอก โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาค
การผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
ยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงให้มีการเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกประกอบด้วย 
   ๒.๑ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความม่ันคงของอาหารพลังงาน ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารพลังงานที่มีความมั่นคง โดยเพ่ิมระสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขณะเดียงกันให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับ
ครัวเรือน ชุมชนและประเทศเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
ได้อย่างมั่นคง 
   ๒.๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาภายใต้ปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมมุ่งปรับโครงสร้างและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั้ งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ กับสาขาบริการที่มีศักยภาพพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมความรู้เชิงสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงการพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๓ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างภูมิ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสนการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิและภูมิภาคสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์เตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

๓ การจัดสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย 
  โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑2 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆ ให้แก่ปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งขยายการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ ๓ ทุน ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม 
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างทางปัญญาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนและ
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สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย น าความรู้และจุดแข็งของ    อัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐาน
นวัตกรรมที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทันสร้างความยั่งยืนของภาค
เกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างระบบธรรมมาภิบาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐาน
การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและสมดุลมุ่งสู่การอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการตรวจสอบปฏิบัติการและงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหน้าที่   องค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ยเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาด้าน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยเพราะการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และมีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิตควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนา  ซึ่งการ
พัฒนาต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกัน  เช่น  ศักยภาพทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุน
การเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างทุนทางปัญญาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน 
 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขามเปี้ย 
  ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน ๑๐ ประเทศ ได้รวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี ๒๕๑๐  ถึง ๒๕๓๔ 
สมาคมอาเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
ต่อมาในปี ๒๕๓๕ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ ๐ - ๕ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกท้ังได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้องปรับตัว 
เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียนปี ๒๕๕๐ (๒๐๐๗) ณ เมือเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 
  ๑. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายสินค้าทุนและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆได้
อย่างเสรี 
  ๒. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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  ๓. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ 
  ๔. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 
  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 
๒๕๕๘ ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ใน
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าให้
ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจส าคัญในการัดบริการ
สาธารณะให้ตอสนองความต้องของประชาชนในพ้ืนที่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดจากเจตนารมณ์ ที่
ต้องการให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเกิดความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศสมาชิก 
โดยมุ่งเน้นไปท่ี ๓ ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้กระบวนการเป็นประชาคมอาเซียน มีข้อก าหนดและข้อตกลง
ร่วมกันที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  จึงจ าเป็นต้องเล็งเห็นความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
 

  ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน
ท้องถิ่น จํานวน ๗ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสิ้นค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตใน
พ้ืนที่โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ใน
กระบวนการผลิตแบบใหม่เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
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โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก 
ความห่วงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืม
เรืองของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพตลอดจนต้องทบทวนขอบเขตอ านาจห้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคม และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาระให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ร่วมทั้ง
จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชน
มีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่รวมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

๖.การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้
โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา”  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ ที่ทันสมัยมีความเป็นสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติเป็นภาษอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้วยัง
ต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่น ที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัด
กิจกรรมนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกอันเป็นหนึ่งเดียวกันมากข้ึน  

๗.การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
 
 

  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
        องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 
-  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนทีอ่บต.ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการ
ให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
สาย  ปัญหาคือ อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  ปัจจุบันอบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับ
ผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การ
พิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปา ฯลฯ  อบต.ก็ได้น าบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถ
ด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 - ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง อบต.มีการด าเนินโครงการ
ประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิด
มลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตอบต.ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบาง
ครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยัง
ไม่สะอาดเท่าท่ีควร   ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้ มี
การปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

 

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว  มัน

ส าปะหลัง  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการ
รับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตอบต.บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท า
ให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของอบต.จึงไม่เท่ากัน สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า ค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มี
น้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากร
เพ่ิมขึ้นมาก ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้ งอบต.  ได้
แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร   เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
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โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็ก
แรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กนิอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกาย
ยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ อบต.พยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

ด้านการศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของอบต.  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)    ประชากรในเขตพ้ืนที่ 
อบต.รับผิดชอบให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ 
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหา
ของอบต.คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น  
ถึงโทษของการดื่มสุราให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน งานประเพณี  เป็นต้น 
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโนน ทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย หาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
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ด้านยาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.  ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ อบต.ที่
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของอบต.สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของ อบต.ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้   ปัญหา
คือ เนื่องจากว่าพื้นทีบ่างส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินเค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดิน
มาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน    
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา อบต.ได้
จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหา
ถังขยะรองรับขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นชุมชนน่าอยู ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีทั้งหมด 12 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการเป็นตัวแทน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น 
การเลือกตั้งนายก อบต.และการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ในปี พ.ศ. ๒๕๕6 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  4,141   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  5,295   คน  คิดเป็นร้อยละ  78.21  
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายก อบต.  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไข
ปัญหาของอบต.คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม
และให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการ
เลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอบต.ก็ได้พยายามแก้ไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตอบต.  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น.  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งทีอ่บต.จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
อบต.ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อบต.  
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
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ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.ถนนเพื่อการล าเลียงผลการผลติทาง
การเกษตรไมเ่พียงพอท าให้การ
ล าเลียงผลผลิตไม่สะดวกล่าช้า 
 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-การเกษตรยังเป็นพ้ืนฐานหลักทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความ
แข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่ง 
-การพัฒนาระบบขนส่งการล าเลยีง
ผลผลติจะช่วยให้ ผลผลิตออกสู่
ตลาดได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และ
ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 
 
 

2.น้ าดื่มที่สะอาดไม่ท่ีเพียงพอ 
โดยเฉพาะใน ฤดูแล้งจะรุนแรงมาก 

ทุกหมู่บ้าน 
 

-น้ าดื่มที่สะอาด เป็นปัจจยัที่ส าคญั
ในการด ารงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแล
จัดหาให้เพียงพอ 

3.ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่
เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหา 

4.ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ 
ส าหรับจุดที่มีจ าเป็นต้องติดตั้ง 

ทุกหมู่บ้าน -ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น  การ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลด
ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
 
 
 

2.ปัญหาด้านแหล่งน้ า 1.ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่ดี  
เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกิดปญัหา
น้ าท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง 

ทุกหมู่บ้าน การสร้างระบบบริหารจัดการน้ า ถือ
ว่าเป็นการเตรียมรับมือกับปญัหาน้ า
ท่วมหรือขาดแคลนน้ าได้ดีที่สดุ ไม่
ว่าจะเป็นการสรา้งที่กักเก็บน้ า การ
สร้างระบบชลประทาน การสร้าง
ระบบระบายน้ า 

2.การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าท่ีมีอยู่
ไม่คุ้มคา่  แหล่งน้ านับว่ามีประโยชน์
มากกว่าเพื่อการเกษตร การอุปโภค 
บริโภค  หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และประโยชน์ในด้าน
ต่างๆนานับประการ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการ
หารายได้ พึ่งตนเอง พ่ึงทรัพยากรที่
มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะเป็นทางออก
ที่ส าคัญของโลกในอนาคต 
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ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

3.ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความ
ยากจน 

1.ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หนี้สินจ านวนมาก  เนื่องจากยังขาด
การวางแผนการประกอบอาชีพท่ีดี 

ทุกหมู่บ้าน -ความเจรญิของโลกท าให้ชีวิต ประ 
จ าวันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชวีิต
ที่ดีจะท าอยู่รอดในสังคม 

2.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท า
การเกษตร ไมม่ีอาชีพท่ีแน่นอน ท าให้
ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสรา้งรายได้
ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยา่งเดียว ไม่
เพียงพอท่ีจะสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

3.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่
ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย ์
 

ทุกหมู่บ้าน -การส่งเสริมใหร้ะบบเศรษฐกิจฐาน
รากเข้มแข็งจะท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเขม้แข็ง และยั่งยืน 

4.ปัญหาด้านสาธารณสุขและ
สังคม 

1.ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ 
ท าให้ยากแก่การป้องกัน 

ทุกหมู่บ้าน -ความเจรญิของโลกท าให้ชีวิต  
ประ จ าวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะท าอยู่รอดใน
สังคม 

2.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน 
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย 

ทุกหมู่บ้าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยา่งเดียว ไม่
เพียงพอท่ีจะสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

5.การขาดความสนใจ จริงใจ 
จริงจัง ของประชาชนในพ้ืนท่ีเอง 
ในการเอาใจใส่หรือสนใจกับ
โครงการช่วยเหลือของภาครัฐท า
ให้ โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

1.ประชาชนขาดความสนใน ในการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ 

ทุกหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมตา่งๆที่รัฐจัดให้กับ
ชุมชน จะประสบความส าเรจ็ มาก
หรือน้อย ขึน้อยู่กับความร่วมมือ 
ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน 

3.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูก
ทอดทิ้ง ไม่ไดร้ับการดูแล ท าให้ต้อง
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก 

ทุกหมู่บ้าน -ระบบครอบครัวมีแนวโนม้เป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน  สภาวะทาง
เศรษฐกิจจะท าให้แต่ละคนมุ่งเอาตัว
รอด และเห็นแก่ตัว 

4.การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยงัคง
มีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความ
ต่อเนื่องในการปราบปรามและป้องกัน
ปัญหา 

ทุกหมู่บ้าน -มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพตดิ
รูปแบบใหม่ ท าให้ยากแก่การ
ป้องกันและสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทา
ปัญหาได้ก็คือการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคม โดยเน้นที่สถาบันครอบครัว 

5.การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น มีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกวัน  เนื่องจาก
ค่านิยม การเลียนแบบ ทีผ่ิดๆ การ
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได ้

ทุกหมู่บ้าน -โครงการส่งเสรมิต่างๆทีร่ัฐจัดใหก้ับ
ชุมชน จะประสบความส าเรจ็ มาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ 
ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน 
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ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 6.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาตเิปน็
ปัญหาที่สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวันจะ
ยิ่งรุนแรงข้ึน การเตรียมความพร้อม
เสมอ จะช่วยลดความสญูเสียลงได้ใน
ระดับหนึ่ง 
 
 

ทุกหมู่บ้าน -ปรากฎการเอลนลิโย ท าให้สภาวะ
อากาศฤดูกาลของโลกเปลีย่นแปลง 
เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ 

7.เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากในช่วง
เทศกาลวันหยดุ ท าให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ทุกหมู่บ้าน  -เทคโนโลยีที่เจรญิก้าวหน้า มผีลกบั
อัตราการเกิดอุบัตเิหต ุ

5.ปัญหาด้านการศึกษา การ
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การ
กีฬาและนันทนาการ 

1.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยัง
ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย 
และเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัย
นี ้

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้เป็นสิ่งที่
จ าเป็นและส าคญัต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าว
ไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด 

2.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
การศึกษาตามอัธฌาศัย หรือ
การศึกษานอกระบบ ท าให้ยังมคีวามรู้
ที่ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการบ้านเมือง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การศึกษาไมม่ีที่สิ้นสุด  การศึกษา
นอกระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึง่
ในการสร้างกระบวนการคดิและการ
เรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง 

3.การเสื่อมศลีธรรมทางศาสนาของ
คนท าให้ไม่มีที่ยดึเหนียวจิตใจ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 

ทุกหมู่บ้าน 
 

-วัตถุนิยมเข้ามาครอบง าสังคม  ท า
ให้เกิดความวุ่นวายในสังคม  สมควร
ที่จะส่งเสริมให้เกดิศลิธรรมโดยใช 
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ 

4.วัฒธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  เริม่สญูหาย 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุ่นหลัง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะ
สูญหายไปหากไมม่ีการด ารงค์รักษา
ไว ้

5.ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการตื่นตวั ใน
การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ทุกหมู่บ้าน -การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพ
มากขึ้น การเล่นกีฬาในอนาคตจะ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้หรือ การ
กีฬาจะสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้
เกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่จะมีการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ 

6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
และการพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น 

1.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรูด้้านการเมืองการปกครอง ท า
ให้กระบวนการตรวจสอบทางการ
เมืองยังอ่อนแอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อ 
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเมืองการปกครองจะ
ท าให้สังคมเกิดความสมดลู 
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ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 2.ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้าน
การมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการ 
ปกครอง และการบริหารหรือพัฒนา
ท้องถิ่นท าให้การด าเนินการเป็นเพียง
การแก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุม่ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ 
การวางแผนก าหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกฝ่าย 

3.ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหาร 
งาน ของ อบต.ท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในการติดต่อ ประสานงาน อยู่
บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

-อบต.เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับ 
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิม่
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากบั
ประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4.ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดด้ีที่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่ 

พนักงานส่วน
ต าบลหรือ

พนักงานจ้าง 

-การบริการทีด่ีขององค์กรเป็นสิ่งที่
พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น 
การข้าราชการผู้ปฏิบตัิงานต้องมี
จิตส านึกในการใหบ้ริการทีด่ ี

5.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
กฎระเบียบที่มาก ท าให้การให้บรกิาร
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมี
ขั้นตอนมาก 

พนักงานส่วน
ต าบลหรือ

พนักงานจ้าง 

-การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ 
การท าความเข้าใจให้กับประชาชน 
ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี 
การบริหารงาน วิธีการท างาน ของ 

7.ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

1.พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมยังไมไ่ดร้ับการ 
ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟ ู

ทุกหมู่บ้าน - หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม คณุภาพของดินจะเสื่อมถอย 

2.พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจาก 
การบุกรุกถางป่า 

ทุกหมู่บ้าน - หากยังมีการท าลายป่าไปเรื่อย จะ
ท าให้เกิดปัญหาระบบนเิวศ ปัญหา
ฝนแล้ง ปัญหาน้ าท่วม น้ าป่าไหล
หลาก  

3.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่
ก าลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท 
หากไม่มีการวางแผนทีด่ีจะกลายเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไข 

ทุกหมู่บ้าน -ควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะที่ก าจดัยาก ขยะมี
มลพิษจะยิ่งมากข้ึน 

4.สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใน
พื้นที่ยังไม่ไดร้ับการพัฒนา หรือปรับ 
ปรุงให้เป็นที่รู้จัก 

หมู่ 1,3,4,5,6 -การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นท่ี 
นิยมมากข้ึน  สมควรที่จะมีการ 
พัฒนาหรือดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

5.ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์ 
เท่าที่ควร กับการที่จังหวัด
อุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยว 
เนื่องจากขาดการเช่ือมโยงด้านการ
ท่องเที่ยว 

ทุกหมู่บ้าน 
 

 

-การเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นแต่ละให้ จะ
ก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่มดา้นการ
ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชนบท 
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ส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1..แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร 
2. การพาณิชย ์

ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานการสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

1.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลดั 
กองช่าง 

2.แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
ส านักปลดั 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 1.แผนงานงบกลาง ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสาธารสุข 
2.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
3.แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 
การบริการ
ประชาชน 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสาธารสุข 
 

กองช่าง ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
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ที ่
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ 
การบริการ
ประชาชน 

 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
 

6 ยุ ทธศาสตร์ ด้ า น
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภั ยและ
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 3.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั กองคลัง 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 1.แผนงานงบกลาง ส านักปลดั กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

รวม 6 4 12 3 4 
 



  2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13         1,301,000 18       3,420,000 63     67,110,000 59    108,260,000          48  61,040,000 201 241,131,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1            100,000 - - 1          300,000 4        1,100,000            7     1,800,000 13 3,300,000

รวม 14 1,401,000       18 3,420,000     64 67,410,000    63 109,360,000  55         62,840,000   214      244,431,000  

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ

2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1              60,000 - - 3          610,000 3           610,000            3       610,000         10        1,890,000

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 1           300,000            1       500,000           2           800,000

2.3  แผนงานการเกษตร 2            200,000 2          200,000 4       1,400,000 8        2,430,000            3       230,000         19        4,460,000

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

- - - - - - 4      31,000,000 - - 4      31,000,000

รวม 3 260,000          2 200,000        7 2,010,000      16 34,340,000    7           1,340,000   35        38,150,000    

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 9         1,580,000 9       1,580,000 11       1,980,000 16        2,430,000          18     2,930,000         63 10,500,000

นันทนาการ

3.2 แผนงานการศึกษา 18 16,758,000      20 13,148,000    23 13,978,000    29 15,128,000     23         14,128,000 113      73,140,000     

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 1 14,000,000     - - 1          14,000,000     

รวม 27 18,338,000      29 14,728,000    34 15,958,000    46 31,558,000     41         17,058,000 177      97,640,000     64

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

แบบ ผ.01



จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1  แผนงานงบกลาง 3 16,520,000      3 16,520,000    3 16,520,000    3 16,520,000     3           16,520,000 15        82,600,000     

4.2  แผนงานสาธารณสุข 5 2,570,000        5 2,570,000      8 3,810,000      10 3,900,000       7           3,320,000    35        16,170,000     

4.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 410,000           8 410,000         9 460,000         11 660,000          9           460,000      45        2,400,000       

4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - 8 390,000         8 390,000          8           390,000      24        1,170,000       

รวม 16 19,500,000      16 19,500,000    28 21,180,000    32 21,470,000     27         20,690,000 119      102,340,000   

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

การบริการประชาชน

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 1,285,000        14 1,815,000      15 1,825,000      15 1,225,000       12         1,625,000    69        7,775,000       

5.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 180,000           6 330,000         6 260,000         7 310,000          5           210,000      28        1,290,000       

5.3  แผนงานสาธารณสุข 8 469,620           1 240,000         3 4,240,000      3 4,240,000       3           4,240,000    18        13,429,620     

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 4,300,000        5 1,500,000      6 1,150,000      15 15,250,000     5           1,050,000    41        23,250,000     

รวม 35 6,234,620        26 3,885,000      30 7,475,000      40 21,025,000     25         7,125,000    156      45,744,620     

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการ

ปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ

สิ่งแวดลอม

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 320,000           2 320,000         9 1,200,000      10 1,300,000       10         1,700,000    33        4,840,000       

6.2  แผนงานการเกษตร 2 550,000           2 550,000         6 1,200,000      7 1,300,000       5           700,000      22        4,300,000       

6.3  แผนงานอุตสากรรมและการโยธา - - - - - - - - 2           3,100,000    2          3,100,000       

6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 1 60,000             2 560,000         2 210,000         4 860,000          2           210,000      11        1,900,000       

6.5  แผนงานงบกลาง 3 4,200,000        3 4,200,000      3 4,200,000      3 4,200,000       3 4,200,000    15        21,000,000     

รวม 7 5,070,000        7       5,070,000      18      6,600,000      20      6,800,000       18         6,600,000    72        33,240,000 65

รวมทั้งหมด 102 50,803,620      98     46,803,000    181    120,633,000  217    224,553,000   173       115,653,000   773      561,545,620   

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

ป 2564 รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2565

แบบ ผ.01



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อพัฒนาผิวจราจร  สายทางซอยขางโรงเรียนบานขามเปย 100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ภายในหมูบาน  หมูที่ 1 ใหเกิดความสะดวก ไปทางทิศเหนือ   จุดที ่1 ความกวาง   ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ  3.50 ม.ความยาว 150.00 ม. พรอม มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร เกลี่ยปรับแตงโดยใชปริมาณหินลูกรังไมนอย ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

กวา   52.50  ลบ.ม. จุดท่ี 2 ความกวาง สรางถนน มีความสะดวก

 4.00 ม. ความยาว 1,150.00 ม. ยิ่งขึ้น

พรอมเกลี่ยปรับแตง โดยใชปริมาณหินลูก

รังไมนอยกวา 460.00 ลบ.ม.พรอมวาง

ทอระบายน้ําคสล.2จุดจํานวน 13 ทอน 

2 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางซอยขางวัดศรีลําดวนไปทาง 165,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ทิศใต ปริมาณงานความกวาง 3.00 ม. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน  หมูที่ 2  และปลอดภัยในการ ความยาว 82.40 ม.วามหนา 0.15 ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 247.20 ตร.ม. ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

พรอมถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 66
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

1.1 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน เพื่อกอสรางถนน สายทางถนนสายหลักภายในหมูบานตอ 100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  คสล. จากถนน คสล.เดิมปริมาณงาน ความ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่  3 กวาง4.00 ม.ความยาว 38.00 ม.ความ มีความพึงพอ เดินทางและการ

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

152.00ตร.ม.พรอมถมลูกรังไหลทาง สรางถนน มีความสะดวก

ตามสภาพพื้นท่ี ยิ่งขึ้น

4  โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ดอนกลอยไปทางทิศตะวันออก 100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ปริมาณงาน ความกวาง 5.00ม.ความยาว ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน  หมูที่ 4 และปลอดภัยในการ 31.00 ม.ความหนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวา 155.00 ตร.ม.พรอมถม ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 4012  148,000     - - - - ภูมิทัศนมี ประชาชนมีความ กองชาง

หนาหมูบาน  หมูที่ 5  ใหเกิดความสะดวก มวงโคลน - ทาบอแบงปริมาณงาน จุดท่ี1 ในชุมชนมี ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ วางทอระบายน้ํา คสล.Ø 0.60x1.00 ม.  ความสะอาด เดินทางและการ

สัญจร (ทออัดแรง) จํานวน 20 ทอน พรอม ขึ้นรอยละ ขนสงผลผลิต

บอพักน้ํา คสล.สําเร็จรูป พรอมถมดิน 90 มีความสะดวก

ปรับพื้นที่โดยใชปริมาณดินถมไมนอยกวา ยิ่งขึ้น

119.70 ลบ.ม. จุดท่ี 2วางทอระบายน้ํา 

คสล. Ø 0.60x1.00 ม. (ทออัดแรง) 

จํานวน 28 ทอน พรอมบอพักนํ้า คสล.

สําเร็จรูป 2 บอ 1บอ พรอมถมดินปรับ
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาหนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พื้นท่ีโดยใชปริมาณดินถมไมนอยกวา 

168.15 ลบ.ม

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางไปดอนคุมปริมาณงาน ขึ้นดินถม 25,000       - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ภายในหมูบาน  หมูที่ 5 ใหเกิดความสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.พรอม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ เกลี่ยปรับแตง โดยใชปริมาณดินถมไมนอย มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร กวา 90.00 ลบ.ม และลงหินลูกรังกวาง   ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

3.00 ม.ยาว100.00 ม.พรอมเกลี่ยปรับ สรางถนน มีความสะดวก

แตง โดยใชปริมาณหินลูกรังไมนอยกวา  ยิ่งขึ้น

30.00  ลบ.ม.

7 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร  สายทาง นาตาหมุด - ดอนกลอยไปทาง 100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ทิศตะวันตกปริมาณงานความกวาง4.00ม. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 6 และปลอดภัยในการ ความยาว 38.00 ม.ความหนา 0.15 ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 152.00 ตร.ม.   ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

พรอมถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

8 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง แยกหอถังประปาไปทางทิศใต  100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ปริมาณงาน ความกวาง 4.00ม.ความยาว ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 8 และปลอดภัยในการ 38.00 ม.ความหนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวา152.00 ตร.ม.พรอมถมลูกรัง ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

9 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ขางบานนายยงยุทธ ดาวัลย  40,000       - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ปริมาณงาน จุดท่ี 1 สี่เหลี่ยมดานไมเทา  ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 8 และปลอดภัยในการ ขนาด3x4x10x8 ม.ความหนา0.15 ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา26.01ตร.ม.พรอม ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต 68
โครงการ วัตถุประสงคที่

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาหนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถมลูกรังไหลตามสภาพพื้นที่จุดที2่สี่เหลี่ยม สรางถนน มีความสะดวก

ดานไมเทา ขนาด 10x4x7x5.5 ม. ยิ่งขึ้น

ความหนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

32.02 ตร.ม.พรอมถม ลูกรังไหลตาม

สภาพสภาพพื้นที่ 

10 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ซอยใตวัดไปทางทิศตะวันออก 123,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ปริมาณงานความกวาง3.00 ม.ความยาว ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 9 และปลอดภัยในการ 62.00 ม.ความหนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวา186.00 ตร.ม.พรอมถมลูกรัง ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

11 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ขางโรงเรียนบานดอนหมูวิทยา      100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ปริมาณงาน ความกวาง 4.00 ม.  ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 10 และปลอดภัยในการ ความยาว 38.00 ม.ความหนา 0.15 ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 152.00 ตร.ม. ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

พรอมถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

12 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางทางไปชลประทานขามเปย 100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ปริมาณงานความกวาง3.00 ม.ความยาว ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 11 และปลอดภัยในการ 52.00 ม.ความหนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวา156.00 ตร.ม.พรอมถมลูกรัง ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 69

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาหนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ซอยขางโรงสี ป.ทรัพยอนันตไป 100,000     - - - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ทางทิศตะวันตกปริมาณงาน  ความกวาง ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 12 และปลอดภัยในการ 4.00 ม. ความยาว 38.00 ม.ความหนา มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา152.00  ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ตร.ม.พรอมถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

14 โครงการปรับปรุงไหลทาง เพื่อพัฒนาผิวจราจร ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 2 ขาง 300,000   - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คสล. พรอมปูแอสฟลทติก ใหเกิดความสะดวก กวางไมนอยกวาขางละ0.90 ม. ยาว ของประชาชน ปลอดภัยในการ

คอนกรีตทับคสล. และปลอดภัยในการ ไมนอยกวาขางละ 393.50ม.หนา มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวาขางละ 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

รวมไมนอยกวา 708.30 ตร.ม สรางถนน มีความสะดวก

15  โครงการขยายผิวจราจร เพื่อพัฒนาผิวจราจร จุดท่ี 1 (ชวงบานนาคิแลนหมูที่ 7- 3,100,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คสล. พรอมปูแอสฟลทติก ใหเกิดความสะดวก บล็อคคอนเวิรสหมูที่ 4 ขยายคสล. 2 ขาง ของประชาชน ปลอดภัยในการ

คอนกรีตทับคสล. และปลอดภัยในการ กวางไมนอยกวาขางละ0.50 ม.ยาว มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวาขางละ2,137.00 ม.หนา ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ไมนอยกวาขางละ0.12 ม.หรือมีพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

รวมไมนอยกวา2,137.00ตร.ม.ถมลูกรัง ยิ่งขึ้น

ไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมปูแอสฟลท

ติกคอนกรีตทับคสล.2 ขาง กวางไมนอย

กวาขางละ0.80ม. ยาวไมนอยกวาขาง

ละ 2,137.00 ม.หนาไมนอยกวาขาง

ละ0.04ม.หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาหนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3,419.20ตร.ม.จุดท่ี 2 (จากบล็อคคอน

เวิรส- บานขามเปยหมูท่ี 4)ขยายไหลทาง

คสล.2ขางกวางไมนอยกวาขางละ0.50 ม

.ยาวไมนอยกวาขางละ 244.00 ม.หนา

ไมนอยกวาขางละ 0.12 ม.หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 244.00 ตร.ม.ถมลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ พรอมปูแอสฟลท

ติกคอนกรีตทับ คสล. 2 ขาง กวางไมนอย

กวาขางละ 0.80 ม.ยาวไมนอยกวาขาง

ละ 244.00 ม.หนาไมนอยกวาขางละ 

0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

390.40 ตร.ม.

16 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อพัฒนาผิวจราจร ชวงบานขามเปย หมูท่ี 1ขยายไหลทาง 500,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ใหเกิดความสะดวก คสล.2 ขาง กวางไมนอยกวาขางละ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ และปลอดภัยในการ 0.50ม.ยาวไมนอยกวาขางละ 27.00ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

คสล. สัญจร หนาไมนอยกวาขางละ 0.12 ม.หรือมีพื้น ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ที่รวมไมนอยกวา 327.00ตร.ม.ถมลูกรัง สรางถนน มีความสะดวก

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ พรอมปูแอสฟลท ยิ่งขึ้น

ติกคอนกรีตทับ คสล.2 ขาง กวางไมนอย

กวาขางละ0.80ม. ยาวไมนอยกวาขางละ

327.00ม.หนาไมนอยกวาขางละ0.04ม.

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 523.20 ตร.ม.
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17 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อพัฒนาผิวจราจร เพื่อขยายไหลทาง คสล. 2  ขาง กวาง 3,500,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ใหเกิดความสะดวก ขางละ 0.50 ม. ถมลูกรังไหลทางตาม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ และปลอดภัยในการ สภาพพื้นท่ี  พรอมปูแอสฟลทติก มีความพึงพอ เดินทางและการ

คสล.เสนทางหลัก สัญจร คอนกรีตทับ คสล. ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

18 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางหนาบานกํานันตําบลขามเปยไป 100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก บานนายไสว ปลาทอง  กวาง 3.50 ม. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบานหมูท่ี1 และปลอดภัยในการ ยาว 46.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไมนอยกวา 161.00 ตร.ม.ถมลูกรังไหล ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ทางตามสภาพพื้นที ่  สรางถนน มีความสะดวก

19 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางน้ําคําไปดอนตะมุนกวาง5.00 ม. 100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

กรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก  ยาว 32.00 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้น ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบานหมูท่ี 2 และปลอดภัยในการ ที่ไมนอยกวา 160.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไหลทางตามสภาพพื้นที่   ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

20 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางถนนสายหลักเขาหมูบาน กวาง  130,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก 4.00ม. ยาว 46.00 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบานหมูท่ี 3 และปลอดภัยในการ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 184.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น
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21 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร  สายทาง ดอนตับเตาไปดอนกลอย กวาง  100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานใหเกิดความสะดวก  5.00 ม. ยาว32.00 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 4 และปลอดภัยในการ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 160.00ตร.ม มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

22 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร  สายทาง คุมนากุง กวาง 3.00 ม.ยาว  100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก 54.00 ม. หนา   0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบานหมูท่ี 5 และปลอดภัยในการ ไมนอยกวา162.00 ตร.ม.ถมลูกรังไหล มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ทางตามสภาพพื้นที ่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาผิวจราจร  สายทาง ซอยบานยายจัน กวาง  11,000     - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 5 ใหเกิดความสะดวก 4.00 ม. ยาว  160.00 ม. พรอมเกลี่ย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ ปรับแตงโดยใชปริมาณหินลูกรังไม มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร นอยกวา 64.00 ลบ.ม.  ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

24 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ศาลากลางบานไปหนาบาน
ผูใหญบาน กวาง 4.00 ม. 

100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก ยาว 39.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือม ี ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 6 และปลอดภัยในการ พื้นท่ีไมนอยกวา 156.00 ตร.ม.ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ไหลทางตามสภาพพื้นที ่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก
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25 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ซอยวัดปาแสงสุรียไปศาลา    
 

100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก กลางบานนาคิแลน  กวาง 4.00 ม.  ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 7 และปลอดภัยในการ ยาว 39.00 ม. หนา  0.15 ม.หรือมี มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร พื้นท่ีไม นอยกวา 156.00  ตร.ม.ถม ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

26 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง หอถังประปาไปอางเก็บน้ําหวย  - 100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก เม็ก กวาง 4.00 ม.ยาว 39.00 ม. หนา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 8 และปลอดภัยในการ 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 156.00  มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ตร.ม.ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี   ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

27 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทาง ดอนปาชุมชนคํานอย      - 100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 9 ใหเกิดความสะดวก จุดท่ี 1 ขึ้นดินถมกวาง 3.00 ม.ยาว  ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ 300.00ม.หนา 0.50ม.พรอมเกลี่ยปรับ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร แตงโดยใชปริมาณดินถมไมนอยกวา ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

 450.00 ลบ.ม.และวางทอระบายน้ํา  สรางถนน มีความสะดวก

คสล.Ø0.30x1.00ม.1 จุดจํานวน 5 ทอน ยิ่งขึ้น

จุดท่ี 2 ขึ้นดินถมกวาง 3.00 ม.ยาว

910.00 ม.หนา0.40 ม.พรอมเกลี่ยปรับ   

แตง โดยใชปริมาณดินถมไมนอยกวา 

1,092.00 ลบ.ม. 74
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28 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน สายทางสี่แยกบานพอใหญโสม ทินโนรส - 100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภาย ใชถนนสําหรับสัญจร ไปสามแยกบานนางวันนา คุนเคย   ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ในหมูบาน หมูที่  10 และขนสงผลผลิต กวาง 3.00  เมตร ยาว 48.50  เมตร มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย  145.50 ตร.ม.ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี   สรางถนน มีความสะดวก

29 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน สายทาง โคงหนาศาลเจาหนองบอแบง
 

- 50,000     - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใชถนนสําหรับสัญจร สี่เหลี่ยมดานไมเทาขนาด 1x25x4.5 ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที1่1 และขนสงผลผลิต x26ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 68.90  มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตร.ม.พรอมถมลูกรังไหลทางตาม    ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สภาพพื้นท่ี สรางถนน มีความสะดวก

30 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน สายทาง ทางไปชลประทานขามเปย  - 100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใชถนนสําหรับสัญจร กวาง3.00ม.ยาว54.00ม.หนา 0.15  ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที1่1 และขนสงผลผลิต เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา162.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเพื่อใหประชาชน สายทางขางวัดภูมิภาคไปหนาโรงเรียนบาน 600,000 - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

เสริมเหล็กภายในหมูบาน ใชถนนสําหรับสัญจร ดอนหมูวิทยา บานดอนหมูหมูที่ 10 ต.ขามเปย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูที่ 10 และขนสงผลผลิต อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีปริมาณงาน มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ความกวาง 4.00 ม. ความยาว 219.50ม. ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม นอยกวา สรางถนน มีความสะดวก

878.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ ยิ่งขึ้น

พรอมวางทอระบายน้ําคสล.ขามถนน ø0.30

 x 1.00 เมตร  จํานวน 2 จุด รวม 10 ทอน
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32 โครงการกอสรางถนนต เพื่อพัฒนาผิวจราจร สายทางขางบานนายทองดี  พลราฎร   - 130,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีเสริมเหล็กภายใน ใหเกิดความสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 39.00 ม.หนา  ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูบาน หมูที่ 12 และปลอดภัยในการ 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร 207.00ตร.ม.ถมลูกรังไหลทางตาม ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สภาพพื้นท่ี สรางถนน มีความสะดวก

33 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อพัฒนาผิวจราจร กอสรางถนน คสล.ตาม - 500,000       500,000     500,000     500,000       รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ถนน คสล.ภายตําบล ใหเกิดความสะดวก แบบท่ี อบต.กําหนด ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

34 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อพัฒนาผิวจราจร กอสรางถนนลูกรังตามแบบที่ อบต.กําหนด - 500,000       500,000     500,000     500,000       รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ถนนลูกรังภายในตําบล ใหเกิดความสะดวก ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และปลอดภัยในการ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สัญจร ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

35 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อใหประชาชน กอสราง ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน - 500,000     500,000   500,000   500,000     รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ถนนดิน ภายในหมูบานตําบล ใชถนนสําหรับสัญจร ของประชาชน ปลอดภัยในการ

และขนสงผลผลิต มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 76
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36 โครงการปรับปรุงไหลทาง เพื่อใหประชาชน ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 2 ขาง - - 300,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คสล. พรอมปูแอสฟลทติก ใชถนนสําหรับสัญจร กวางไมนอยกวาขางละ0.90 ม. ยาว ของประชาชน ปลอดภัยในการ

คอนกรีตทับคสล. และขนสงผลผลิต ไมนอยกวาขางละ 393.50ม.หนา มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ไมนอยกวาขางละ 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย รวมไมนอยกวา 708.30 ตร.ม สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

37  โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชน จุดท่ี 1 (ชวงบานนาคิแลนหมูที่ 7- - - 3,100,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คสล. พรอมปูแอสฟลท ใชถนนสําหรับสัญจร บล็อคคอนเวิรสหมูที่ 4 ขยายคสล. 2 ขาง ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ติกคอนกรีตทับคสล. และขนสงผลผลิต กวางไมนอยกวาขางละ0.50 ม.ยาว มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ไมนอยกวาขางละ2,137.00 ม.หนา ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไมนอยกวาขางละ0.12 ม.หรือมีพื้นที่ สรางถนน มีความสะดวก

รวมไมนอยกวา2,137.00ตร.ม.ถมลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมปูแอสฟลท

ติกคอนกรีตทับคสล.2 ขาง กวางไมนอย

กวาขางละ0.80ม. ยาวไมนอยกวาขาง

ละ 2,137.00 ม.หนาไมนอยกวาขาง

ละ0.04ม.หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

3,419.20ตร.ม.จุดท่ี 2 (จากบล็อคคอน

เวิรส- บานขามเปยหมูท่ี 4)ขยายไหลทาง

คสล.2ขางกวางไมนอยกวาขางละ0.50ม.

.ยาวไมนอยกวาขางละ 244.00 ม.หนา

ไมนอยกวาขางละ 0.12 ม.หรือมีพื้นที่

รวมไมนอยกวา 244.00 ตร.ม.ถมลูกรัง

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ พรอมปูแอสฟลท

77
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ติกคอนกรีตทับ คสล. 2 ขาง กวางไมนอย

กวาขางละ 0.80 ม.ยาวไมนอยกวาขาง

ละ 244.00 ม.หนาไมนอยกวาขางละ 

0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

390.40 ตร.ม.

38 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ชวงบานขามเปย หมูท่ี 1ขยายไหลทาง - - 500,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ใชถนนสําหรับสัญจร คสล.2 ขาง กวางไมนอยกวาขางละ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ และขนสงผลผลิต 0.50ม.ยาวไมนอยกวาขางละ 27.00ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

คสล. ทางการเกษตรได หนาไมนอยกวาขางละ 0.12 ม.หรือมีพื้น ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ที่รวมไมนอยกวา 327.00ตร.ม.ถมลูกรัง สรางถนน มีความสะดวก

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ พรอมปูแอสฟลท ยิ่งขึ้น

ติกคอนกรีตทับ คสล.2 ขาง กวางไมนอย

กวาขางละ0.80ม. ยาวไมนอยกวาขางละ

327.00ม.หนาไมนอยกวาขางละ0.04ม.

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 523.20 ตร.ม.

39 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชน เพื่อขยายไหลทาง คสล. 2  ขาง กวาง - - 3,500,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ใชถนนสําหรับสัญจร ขางละ 0.50 ม. ถมลูกรังไหลทางตาม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ และขนสงผลผลิต สภาพพื้นท่ี  พรอมปูแอสฟลทติก มีความพึงพอ เดินทางและการ

คสล.เสนทางหลัก ทางการเกษตรได คอนกรีตทับ คสล. ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น
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40 โครงการกอสรางหอถัง เพื่อผลิตนํ้าประปา กอสรางหอถังประปาคําสองเมือง - - 800,000  - - ทุกครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประปาคําสองเมือง หมูที่ 1 ใหเพียงพอตอการ เพื่อผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอการ มีน้ําระบบ ประปาที่มีคุณภาพ

อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค ตามแบบแปลนที่ สาธารณูปโภค

อบต.ขามเปยกําหนด อยางเพียงพอ

และท่ัวถึง

41 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหประชาชนมี  ขุดลอกคลองระบายทั้งหมูบาน หมูท่ี 1 - - 100,000  - - รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

ระบายทั้งหมูบาน หมูท่ี 1 ระบบระบายน้ําที่ดี เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

เสนทางหลัก ไมกอใหเกิดมลพิษ ไมกอใหเกิดมลพิษและน้ําทวมขัง หมูท่ี 1 มี ขัง

และนํ้าทวมขัง ความพึงพอใจ

ในการวางทอ

ระบายน้ํา

42 โครงการกอสรางฝาปด เพื่อใหประชาชนมี  กอสรางฝาปดคลองระบายน้ํา หมูที่ 1 - - 100,000  - - รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

คลองระบาย หมูท่ี 1 ระบบระบายน้ําที่ดี เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

เสนทางหลัก ไมกอใหเกิดมลพิษ ไมกอใหเกิดมลพิษและน้ําทวมขัง หมูท่ี 1 มี ขัง

และนํ้าทวมขัง ความพึงพอใจ

ในการวางทอ

ระบายน้ํา

43 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  2,600.00 เมตร - - 550,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางไปนา ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หนองทับ หมูท่ี 1ขาง และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 2,496.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

โรงเรียนบานขามเปยไป ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

วัดแสงสุรีย อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 79
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44 โครงการกอสรางราง เพื่อใหประชาชนมี วางทอระบายน้ํา คสล. ø 0.30x1.00 ม. - - - 900,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ระบายน้ําหมูท่ี 1 สายทาง ระบบระบายน้ําที่ดี (ทออัดแรง) จํานวน  100 ทอน พรอม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

บานนางเหลาวิลามาศ ไป ไมกอใหเกิดมลพิษ บอพักน้ํา คสล.สําเร็จรูป 10 บอ มีความพึงพอ เดินทางและการ

สวนมะนาวนายขจรศักดิ์ และนํ้าทวมขัง ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อินจําปา รางระบายน้ํา มีความสะดวก

45 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน  กวาง 3.00 เมตร ยาว  2,600.00 เมตร - - - 380,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังไปนาหนองบก - ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หนองหอยหมูที่ 1  สาย และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 2,496.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

นานางสมนึกหิมะคุณไป ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

นานายชัยยา เหลาผา อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

46 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน  กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร - - - 280,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางจากสะพาน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณหิน ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นานายคร  ใจเอื้อไปถนน และขนสงผลผลิต ลูกรังไมนอยกวา 1,248.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ลาดยางคําขาดงไมงาม ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

หมูท่ี 1 อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

47 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  1,700.00 เมตร - - - - 280,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางนาหนองโดน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ไปชลประทาน หมูที่ 1 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 2,176.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สายทางนานางบุญยง ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ทีอุทิศไปชลประทานบาน อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ขามเปย ยิ่งขึ้น 80
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังเพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  800.00 เมตร - - - - 170,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทาบานนาตาหมุด ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ไปดอนปาปอ หมูที่ 1 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 768.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

49 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  1,000.00 เมตร - - - - 280,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางนาเตย ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 1นานายนิเวศน และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,280.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ปาทองไปชลประทาน ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

บานขามเปย อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

50 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลผานมาตฐาน จํานวน  1  บอ - - 200,000  - - บอบาดาล ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูท่ี 2 บานนายพรหมมา น้ําอุปโภคบริโภค ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด ผานมาตฐาน อุปโภคบริโภค

ตาบุดดา อยางเพียงพอ  1 บอ อยางเพียงพอ

51 โครงการกอสรางหอถัง เพื่อใหประชาชนมี   หอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม. - - 300,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประปาหมูท่ี 2  บานนาย น้ําอุปโภคบริโภค ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด ของประชาชน อุปโภคบริโภค

พรหมมา  ตาบุดดา อยางเพียงพอ มีความพึงพอ

ใจตอการ

ผลิตนํ้าประปา

52 โครงการขยายเขตทอ เพื่อใหประชาชนมี ระบบประปาหมูบาน 200,000  รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใช กองชาง

เมนตประปาหมูท่ี 2 น้ําอุปโภคบริโภค ขนาดกลาง ของครัวเรือน น้ําสะอาดในการ 

บานนายพรหมมา อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี อุปโภค บริโภค

ตาบุดดา ความพึงพอใจ อยางเพียงพอ

ในการใช 2.ลดปญหาการ

น้ําประปา ขาดแคลนน้ํา

81
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร - - 260,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

หมูท่ี 2 ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางบานนายทองเจริญ และขนสงผลผลิต 400.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

จันธิราช ไปบานนายแสงทอง ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

เหลาผา อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

54 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร - - - 800,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

หมูท่ี 2 สายทางบาน ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายทองเจริญ อินธิราช และขนสงผลผลิต  1,280.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ไปบานนายแสงทอง ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

เหลาผา อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

55 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร - - - 7,300,000    รอยละ 80 ประชาชนมีความ

สายทาง น้ําคํา - ดงไมงาม ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 2 สายทางบาน และขนสงผลผลิต นอยกวา 11,600.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

นายแสงทอง เหลาผา ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

ไปบานดงไมงาม อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

56 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00  เมตร ยาว 150.00 เมตร - - - 280,000       - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

น้ําคํา-ดงไมงาม สายทาง ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

บานนายพล สายเนตร และขนสงผลผลิต  450.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ไปบานนายนิคม สมสมัย ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

หมูท่ี 2 อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 82
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 5.00 เมตร ยาว  3,000.00 เมตร - - - - 1,100,000    รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางน้ําคํา - ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ดอนตะมุน หมูท่ี 2 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 4,800.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

58 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร - - - - 9,210,000      รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางน้ําคํา-ดอนตะมุน ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 2 และขนสงผลผลิต  15,000.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

59 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน  กวาง 4.00 เมตร ยาว  2,900.00 เมตร - - - - 800,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางน้ําคํา - ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณหิน ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ดงไมงาม หมูท่ี 2 และขนสงผลผลิต ลูกรังไมนอยกวา 3,712.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

60 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00  เมตร ยาว 380.00 เมตร - - 1,000,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางหลักเชื่อมถนน ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สาย 2050 หมูท่ี 3 และขนสงผลผลิต  1,520.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 83
วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. - - 1,900,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางเสนทางหลัก  และขนสงผลผลิต 4,800.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 3 ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

62 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 2.20 เมตร ยาว  700.00 เมตร - - - 120,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางบาน ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายวิลัย พาผล หมูที3่ และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 492.80 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

63 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน  กวาง 2.60 เมตร ยาว  280.00 เมตร - - - 50,000    - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางบานนายอุดร ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สรอยคําไปบานนายวิวัฒน และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 232.96 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

มาทวี หมูท่ี 3 ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

64 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  450.00 เมตร - - - 100,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังซอยบานนางสมหวัง ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

รูปชาง หมูที่ 3 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 432.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

65 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 2.60 เมตร ยาว  250.00 เมตร - - - 50,000    - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังคุมกลางพัฒนา ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สามัคคี หมูที่ 3 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 208.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

84
วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการยายหอถังประปา/ เพื่อใหประชาชน กอสรางหอถังระบบประปาไดมาตรฐาน - - - - 300,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

กอสรางฐานรากพรอมติดต้ังใชถนนสําหรับสัญจร ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด ของประชาชน ปลอดภัยในการ

เครื่องสูบน้ํา/อุปกรณผลิต และขนสงผลผลิต มีความพึงพอ เดินทางและการ

น้ํา หมูท่ี 3 ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

67 โครงการซอมแซมถนนคสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00  เมตร ยาว 15.00  เมตร - - 35,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางเสนหัวบาน ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

(บานนางพวงพิษ  ลุนพงษ และขนสงผลผลิต 45.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ไปบานนายไพทูล สมใส) ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

68 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00  เมตร ยาว 200.00 เมตร - - 370,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางรอบบานชวงนา ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายคําฟอง ไนยนิจหมูท่ี 4 และขนสงผลผลิต 600.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

69 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อใหประชาชนมี  จัดซื้อเครื่องกรองน้ําใหไดมาตรฐาน - - 300,000  - - รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใช กองชาง

กรองน้ําหมูที่ 4  บอคําดง น้ําในสะอาดอุปโภค ของครัวเรือน น้ําสะอาดในการ

พรอมติดต้ังระบบไฟฟา บริโภค  หมูที่ 4 มี อุปโภค  บริโภค

ความพึงพอใจ อยางเพียงพอ

ในมีนํ้าสะอาด 2.ลดปญหาการ

อุปโภคบริโภค ขาดแคลนน้ํา 85
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมี วางทอระบายน้ําคสล.ø 0.30x1.00 ม. - - 100,000  - รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

ถนนขางศาลาSMLจากบานระบบระบายน้ําที่ดี (ทออัดแรง)จํานวน 100 ทอน พรอม ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

นายสมใจ สุขศรีไปถนน ไมกอใหเกิดมลพิษ บอพักน้ํา คสล.สําเร็จรูป 10 บอ หมูท่ี 4 มีความ ขัง

ขามเปยศรีสุข(หนาบาน และนํ้าทวมขัง พึงพอใจในการ

พอใหญกร) หมูท่ี 4 วางทอระบายน้ํา

71 โครงการกอสรางคลอง เพื่อใหประชาชนมี วางทอระบายน้ํา คสล.ø 0.30x1.00 ม. - - 120,000  - - รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

ระบายน้ําสายทางบาน ระบบระบายน้ําที่ดี (ทออัดแรง) จํานวน  120 ทอน พรอม ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

นายธนพนธ หิมะคุณไป ไมกอใหเกิดมลพิษ บอพักน้ํา คสล.สําเร็จรูป 10 บอ หมูท่ี 4 มีความ ขัง

ทางตลาดแกวเพรชหมูที่ 4 และนํ้าทวมขัง พึงพอใจในการ

กอสรางราง

ระบายน้ํา

72 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน  กวาง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา - - 30,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตภาย ใชถนนสําหรับสัญจร 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ในหมูบาน หมูที่ 4 สาย และขนสงผลผลิต 75.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางหนา รพสต.ขามเปย ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

73 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  400.00 เมตร - - - 120,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางนาครึม ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 4 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 512.00 ลบ.ม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

74 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  1,500.00 เมตร - - - 320,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางบานนา ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

แมใหญดี ทีอุทิศไปถนน และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,440.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

น้ําคําดอนตะมุนหมูท่ี 4 ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

86
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  600.00 เมตร - - - 130,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ

ลูกรังสายทางนาแค ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 4 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 576.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

76 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน  กวาง  4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร - - - 1,500,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางสระหลวงไปน้ําคํา ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 4 และขนสงผลผลิต 2,400.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

77 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร - - - 300,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางดอนกลอยไปถนน ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ขามเปยนาตาหมุด หมูที่ 4 และขนสงผลผลิต กวา 4,500.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

78 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังเพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00เมตร - - - - 750,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางดอนตับเตาไป ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

บานนาตาหมุด  หมูที่ 4 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 3,328.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 87
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 โครงการกอสรางบล็อค เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 3.00 เมตร x1.80 เมตร - - 360,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนเวิรส ขามเปย-ศรีสุข ใชถนนสําหรับสัญจร  จํานวน 2 ชอง ความยาว 6.00 เมตร ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ชวงนานายดํารงณ ดวงศรี และขนสงผลผลิต ทํามุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวถนน  มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 4 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

80 โครงการขยายบล็อค เพื่อใหประชาชน ขยายบล็อคคอนเวิรสทางเขาหมูบาน - - 600,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนเวิรส ทางเขาหมูบาน ใชถนนสําหรับสัญจร หมูท่ี 4 ตามแบบอบต.ขามเปยกําหนด ของประชาชน ปลอดภัยในการ

 หมูที่ 4 และขนสงผลผลิต มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

81 โครงการติดตั้งกลอง เพื่อใหมีกลองวงจรปด จัดหากลองวงจรปดพรอมอุปกรณ - - - - 200,000   จํานวนจุดในการ มีกลองวงจรปด กองชาง

วงจรปด ภายในหมูบาน พรอมอุปกรณสําหรับ ในการปองกันความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งกลอง พรอมอุปกรณ

 หมูที่ 4 ปองกันความปลอดภัย และทรัพยสินของราษฎร วงจรปด สําหรับปองกัน

ในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัยในชีวิต

ภายในหมูบาน และทรัพยสินของ

ราษฎรอยางเพียง

พอและมีประสิทธิภาพ

88
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  300.00 เมตร - - 70,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังดานทิศตะวันตก ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

วัดสวนตาล หมูที่ 5 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 288.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

83 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร - - 30,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังดานทิศตะวันออก ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

วัดสวนตาล หมูที่ 5 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 96.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

84 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  5.00  เมตร ยาว 22.50  เมตร - - 110,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางแมทองพูล บริบูรณ ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 5 และขนสงผลผลิต นอยกวา112.50 ตร.ม.พรอมหูชาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ทั้ง  2 ขาง สามเหลี่ยมดานไมเทา ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ขนาด 5x10x11 เมตร หนา0.15 เมตร ไป-มา มีความสะดวก

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 50.00  ตร.ม.  

ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี ยิ่งขึ้น

85 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน  กวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. - - 80,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางแมทองพูล บริบูรณ และขนสงผลผลิต กวา 200.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 5 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชน สายทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 4012  - - 200,000   - - ภูมิทัศนมี ประชาชนมีความ กองชาง

เสนทางสายหลัก หมูที่ 5 ใชถนนสําหรับสัญจร มวงโคลน  ตามแบบท่ีอบต.กําหนด ในชุมชนมี ปลอดภัยในการ

และขนสงผลผลิต ความสะอาด เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ขึ้นรอยละ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย 90 มีความสะดวก

87 โครงการกอสรางหอ เพื่อประชาสัมพันธ กอสรางหอกระจายขาว ตามแบบท่ี - - - 200,000  - รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับขอมูล กองชาง

กระจายขาว หมูที่ 5 แจงขอมูลขาวสาร อบต.กําหนด ประชาชนไดรับ ขาวสารทางราชการ

ตางๆใหแกประชาชน ขอมูลขาวสาร อยางทั่วถึง

ในพื้นท่ี ของทางราชการ

อยางทั่วถึง

88 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา - - - 200,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางหนาวัดสวนตาล และขนสงผลผลิต  480.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 5 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

89 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 670.00 ม. หนา - - - 1,100,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางดอนกวางนอย และขนสงผลผลิต 2,680.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 5 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 90
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  200.00 เมตร 50,000     รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางหนาวัดไป ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ชลประทานหมูท่ี 5 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 192.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

91 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  300.00 เมตร 100,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังหนาบานแมทองจันทร ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ไปบานแมสมใส แกวพรม และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 288.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 5 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

92 โครงการปรับปรุงหอ เพื่อประชาสัมพันธ ซอมแซมกอสรางหอกระจายขาว - - 200,000  - - รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับขอมูล กองชาง

กระจายขาวหมูที่ 6 แจงขอมูลขาวสาร ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ประชาชนไดรับ ขาวสารทางราชการ

ตางๆใหแกประชาชน ขอมูลขาวสาร อยางทั่วถึง

ในพื้นท่ี ของทางราชการ

อยางทั่วถึง

93 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร - - 400,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางทาแพ ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 6 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,792.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 91
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร - - 3,000,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนางนาค ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

บุญปก ไปดอนตับเตา และขนสงผลผลิต ไมนอยกวา 4,800.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 6 ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

95 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตรยาว 1,200.00 เมตร - - - 350,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางแยกบาน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายบุญมา  สายเนตรไป และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,536.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ดอนปูตาหมูที่ 6 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

96 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร - - - 520,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนายทองสา ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ขันคําไปหนาบาน และขนสงผลผลิต ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

นายคําพวง โทแกวหมูที่ 6 ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

97 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. - - - 320,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล. ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

เดิม สายทางหนา และขนสงผลผลิต นอยกวา 800.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

รร.บานนาตาหมุดไปหนา ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

วัดนาตาหมุด หมูที่ 6 อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

92
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 โครงการซอมแซมคันกั้นน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน ซอมแซมกั้นน้ําหวยกุดเวียน - - - 500,000       - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หวยกุดเวียน หมูท่ี 6 การเกษตรและ ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

เลี้ยงสัตว สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัยแลงได

99 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  200.00 เมตร - - - 70,000    - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังขางวัดไปจรดถนน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทาแพ หมูท่ี 6 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 256.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

100 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. - - - 500,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางบานนายจรรยา  และขนสงผลผลิต นอยกวา 1,200.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

สายเนตรไปบานนางบัวสอน ทางการเกษตรได  ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

ดาวัลย หมูท่ี 6 อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

101 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00เมตร ยาว 1,400.00 เมตร - - - 400,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทาง หนา ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณหิน ของประชาชน ปลอดภัยในการ

วัดนาตาหมุดไปดอนปาปอ และขนสงผลผลิต ลูกรังไมนอยกวา 1,792.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 6 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
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102 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร - - - - 270,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนายทองพันธ ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ทูนาไปบานนายทองสา และขนสงผลผลิต ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ขันคํา หมูที่ 6 ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

103 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลผานมาตฐาน จํานวน  1  บอ - - - - 200,000   บอบาดาล ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บริเวณบานนายถวิล น้ําอุปโภคบริโภค ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด ผานมาตฐาน อุปโภคบริโภค

วงคเหงาหมูท่ี 6 อยางเพียงพอ  1 บอ อยางเพียงพอ

104 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  500.00 เมตร - - - - 120,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางบาน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นางสุนทร ลงสิงหหาญ  และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 480.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ไปบานนางอัม กอนคํา ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

หมูท่ี 6 อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

105 โครงการวางทอเมนท เพื่อใหประชาชนมี ระบบประปาหมูบาน
- - - - 200,000   รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใชนํ้า กองชาง

ประปาใหม หมูที่ 6 น้ําอุปโภคบริโภค ขนาดกลาง ของครัวเรือน สะอาดในการ  

อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี อุปโภคบริโภค

ความพึงพอใจ อยางเพียงพอ

ในการใช 2.ลดปญหาการ

น้ําประปา ขาดแคลนน้ํา
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106 โครงการวางทอเมนต เพื่อใหประชาชนมี ระบบประปาหมูบาน - - 200,000  - - รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใชนํ้า กองชาง

ประปาใหม หมูที่ 7 น้ําอุปโภคบริโภค ขนาดกลาง ของครัวเรือน สะอาดในการอุปโภค  

อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี บริโภคอยางเพียงพอ

ความพึงพอใจ 2.ลดปญหาการขาด

ในการใช แคลนนํ้า

น้ําประปา

107 โครงการเคลื่อนยายหอ เพื่อใหประชาชนมี ยายหอถังประปา จํานวน  1 แหง - - 200,000  - - รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใชนํ้า กองชาง

ถังประปา/กอสรางฐานราก น้ําอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน สะอาดในการอุปโภค  

/ปมสูบน้ํา/ระบบไฟฟา อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี บริโภคอยางเพียงพอ

ไปบอโนนกุง หมูที่ 7 ความพึงพอใจ 2.ลดปญหาการขาด

ในการใช แคลนนํ้า

น้ําประปา

108 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร - - 1,300,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางดานทิศตะวันตก ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

วัดแสนสนุก หมูท่ี 7 และขนสงผลผลิต ไมนอยกวา 2,000.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

109 โครงการเสริมผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว  450.00 เมตร - - - 130,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางหนองสิม  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 7 หินลูกรังไมนอยกวา 576.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

ไป-มา มีความสะดวก
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110 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร - - -
1,100,000  

- รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางที่พักสงฆ ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ดอนมวง หมูท่ี 7 และขนสงผลผลิต นอยกวา 1,650.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

111 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. 
- - -

400,000  
-

รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางทิศใตโรงเรียน และขนสงผลผลิต ไมนอยกวา 1,000.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

นาคิแลนไปวัดนาคิแลน ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

หมูท่ี 7 อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

112 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  600.00 เมตร - - - 150,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางบอเกลือ ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 7 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 576.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

113 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  700.00 เมตร - - - - 150,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางหนองแวง ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 7 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 672.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
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114 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน  กวาง  4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร - - - - ######## รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางขางบานนายชาลี ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

แกวพรม ไปดอนกวางนอย และขนสงผลผลิต กวา 2,000.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหล มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 7 ทางการเกษตรได ทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

115 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  5.00  เมตร ยาว 350.00 เมตร - - - - ######## รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางศาลากลางบาน ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

 -วัดปาแสงสุรีย หมูท่ี 7 และขนสงผลผลิต 1,750.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

116 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร - - 500,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังไปชลประทาน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 8 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,920.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

117 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน จุดท่ี 1 กวาง4.00เมตร ยาว 600.00 - - 3,600,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางหนาบาน ใชถนนสําหรับสัญจร เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายสุวรรณ ทะนงค ไป และขนสงผลผลิต นอยกวา 2,400.00 ตร.ม.ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทุงนานายวิเชียร ปาทอง ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

หมูท่ี 8 อยางปลอดภัย จุดท่ี 2 กวาง3.00 เมตร ยาว1,000.00 ไป-มา มีความสะดวก

เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม ยิ่งขึ้น

นอยกวา 3,000.00 ตร.ม. ถมลูกรัง 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่
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118 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
- - 260,000  - -

รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบาน ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายสันตญาพงษ พิมพาลัย และขนสงผลผลิต กวา 400.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 8 ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
119 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00  เมตร ยาว 90.00 เมตร - - - 200,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนายนรา ใชถนนสําหรับสัญจร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ
เจริญราชไปบาน และขนสงผลผลิต 270.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ
นายทองพูล สิทธิปกณ ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต
หมูท่ี 8 อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

120 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขยายไหลทาง คสล. 2 ขาง กวางขางละ - - - 1,900,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับไหลทางคสล.- ใชถนนสําหรับสัญจร 0.50 เมตร ยาวขางละ 1,650.00 ของประชาชน ปลอดภัยในการ

เดิม สายทางศรีสุข - และขนสงผลผลิต เมตร หนาขางละ 0.15 เมตร หรือมีพื้น มีความพึงพอ เดินทางและการ

ดอนตะมุนหมูที่ 8 ทางการเกษตรได ที่รวมไมนอยกวา 1,650.00 ตร.ม. ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น

121 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมี วางทอระบายน้ําคสล.ø 0.30x1.00 ม. - - - - 170,000   รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

คสล.บานนายประมวล  ระบบระบายน้ําที่ดี (ทออัดแรง)จํานวน 200 ทอน ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

ทะนงคไปบานนางเสถียร ไมกอใหเกิดมลพิษ พรอมบอพักนํ้า คสล.สําเร็จรูป 20 บอ หมูท่ี 4 มีความ ขัง

ดาวัลย หมูท่ี8 และนํ้าทวมขัง พึงพอใจในการ

กอสรางราง

ระบายน้ํา
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122 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00  เมตร ยาว 300.00 เมตร 750,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ

สายทางขางวัดทิศตะวันตก ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ไปดอนหัวบาน หมูที่ 8 และขนสงผลผลิต กวา 1,200.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหล มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

123 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร - - 430,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ

ลูกรังดอนตะมุน - โนนกุง ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ต.จานลาน หมู ที่ 9 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,920.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

124 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  400.00 เมตร - - 120,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางนาครึม ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 9 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 512.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

125 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร - - 3,100,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางดอนตะมุน - ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

น้ําคํา หมูท่ี 9 และขนสงผลผลิต 5,000.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

126 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา - - - 60,000    - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

สายทางดอนตะมุน - ศรีสุข และขนสงผลผลิต 150.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

 หมูที่ 9 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
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127 โครงการขยายเขตทอเมนต เพื่อใหประชาชนมี ขยายเขตระบบประปาหมูบาน - - - 200,000  - รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใช กองชาง

ประปาหมูท่ี 9 น้ําอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน น้ําสะอาดในการ

อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี อุปโภค  บริโภค

ความพึงพอใจ อยางเพียงพอ

ในการใช 2.ลดปญหาการ

น้ําประปา ขาดแคลนน้ํา

128 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  700.00 เมตร - - - 200,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังปาชุมชนดอนคํา- ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมากยาง  หมูที่ 9 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 896.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

129 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว  900.00 เมตร - - - 260,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางวัดปาเชือกธรรม ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ. ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 9 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,152.00 ลบ.ม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

130 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร - - - - 30,000     รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังปาชุมชนดอนคํานอย ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 9 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 960.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
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131 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลผานมาตฐาน จํานวน  1  บอ - - - - 200,000   บอบาดาล ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เพื่อการเกษตร หมูที่ 9บริเวณน้ําอุปโภคบริโภค ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด ผานมาตฐาน อุปโภคบริโภค
บานนางคําฟอง แพงรูป อยางเพียงพอ  1 บอ อยางเพียงพอ

132 โครงการกอสรางซุมประตู เพื่อความเปนระเบียบกอสรางซุมประตูเขาหมูบานหมูท่ี 10 - - 200,000  - - รอยละ 80 กอสรางซุมประตู กองชาง

เขาหมูบานหมูท่ี 10 สวยงาม ตามแบบ อบต.ขามเปยกําหนด ของประชาชน เขาหมูบานหมูท่ี

มีความพึงพอใจ 10

กอสรางซุม

ประตูเขา

หมูบาน

133 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา - - 200,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร  0.04 ม.หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

 สายทางหนา รร.บาน และขนสงผลผลิต 480.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ดอนหมูวิทยาไปสถาบัน ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

การเงิน หมูที่ 10 อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

134 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมี จุดท่ี 1วางทอระบายน้ํา คสล.ø 0.30 - - 310,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คสล.ขาง ถนน สายทาง ระบบระบายน้ําที่ดี x1.00 ม.(ทออัดแรง)จํานวน 180 ทอน ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ทิศใตหมูบาน หมูที่ 10 ไมกอใหเกิดมลพิษ พรอมบอพักนํ้า คสล.สําเร็จรูป 18 บอ มีความพึงพอ เดินทางและการ

และนํ้าทวมขัง จุดท่ี 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ø0.30 ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

x1.00 ม.(ทออัดแรง)จํานวน 180 ทอน ไป-มา มีความสะดวก

พรอมบอพักนํ้า คสล.สําเร็จรูป 18 บอ 

135 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  400.00 เมตร - - - 100,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางไปนา ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หนองผือ หมูท่ี 10 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 384.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
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136 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  400.00 เมตร - - - 100,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทาง แยกนา ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายสวัสด์ิ  สุระพินิจไป และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 384.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ปาดอนบาก หมูที่ 10 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

137 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร - - - 300,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรัง สายทางปาดอนใหญ ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

ไปสะพานโนนกุง  หมูที่ 10และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,344.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

138 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร - - - 250,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางไปคุมเหนือพัฒนา ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

 หมูที่ 10 และขนสงผลผลิต กวา 400.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

139 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร - - - - 350,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรัง สายทางแยกนา ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายสุนีย การุณไป และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,440.00 ลบ.ม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ดอนนาครึม หมูท่ี 10 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 102

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
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140 โครงการกอสรางถนน คสล.เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร - - - - 130,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนายณรงค ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

บริสุทธิ์ ไปจรดคุมเหนือ และขนสงผลผลิต นอยกวา 183.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหล มีความพึงพอ เดินทางและการ

พัฒนา หมูที่ 10 ทางการเกษตรได ทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น

141 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมี จุดท่ี 1 วางทอระบายน้ํา คสล.  ø - - - - 300,000   รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

คสล.ขางถนนเสนกลางบาน ระบบระบายน้ําที่ดี 0.30x1.00 ม.(ทออัดแรง)จํานวน ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

 หมูที่ 10 ไมกอใหเกิดมลพิษ 168 ทอนพรอมบอพักนํ้าคสล.สําเร็จ หมูท่ี 1 มีความ ขัง

และนํ้าทวมขัง รูป 17 บอ พึงพอใจในการ

จุดท่ี 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ø วางทอระบายน้ํา

0.30x1.00 ม.(ทออัดแรง)จํานวน 

168 ทอน พรอมบอพักนํ้า คสล.สําเร็จ

รูป 17 บอ 

142 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร - - - - 300,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางไปบุงอีเล ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 10 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,056.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

143 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  400.00 เมตร - - - - 100,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรัง  สายทางโศกหมู ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 10 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 384.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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144 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00  เมตร ยาว 76.00 เมตร - - - - 150,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางแมดา แกะมาไป ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

นายแปรง ชิณศรี หมูที่ 10 และขนสงผลผลิต กวา 228.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหล มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

145 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00เมตร ยาว 1,000.00 เมตร - - - - 300,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางไปโรงสีชุมชน ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 10 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 1,280.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
146 โครงการขุดลอก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรกวาง  35.00  เมตร ยาว - - - - 300,000         

มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองผือ หมูท่ี 10 และเลี้ยงสัตว 82.00 เมตร ลึก 3.00 แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

 เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได
164 โครงการขุดลอก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรกวาง  20.00  เมตร ยาว - - - - 370,000         

มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองกุดศรีมงคล หมูที่ 10 และเลี้ยงสัตว 200.00  เมตร ลึก 3.00 แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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147 โครงการขุดลอก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรกวาง  20.00  เมตร ยาว - - 150,000       - - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองไผ หมูที่ 10 และเลี้ยงสัตว 80.00  เมตร ลึก 3.00 แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได
148 โครงการขุดลอก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กวาง  50.00  เมตร ยาว - - - 300,000       - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองบงเอียนหมูท่ี 10 และเลี้ยงสัตว 80.00 เมตร ลึก3.00 เมตร แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได
149 โครงการขุดลอก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรกวาง  47.00 เมตร ยาว - - - 170,000       - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองสระใหญหมูที่ 10 และเลี้ยงสัตว 47.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได
150 โครงการขุดลอก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรกวาง  10.00  เมตร ยาว - - - 40,000         - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองกุดบกหมูที่ 10 และเลี้ยงสัตว 50.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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151 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00  เมตร ยาว 320.00 เมตร - - 800,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางหอถังประปาขาง ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

วัดโนนไฮ หมูที่ 11 และขนสงผลผลิต กวา 1,280.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
152 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว  250.00 เมตร - - 60,000    - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรัง สายทางหมูที่ 11 ใชถนนสําหรับสัญจร พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

เชื่อม หมูที่ 3 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 240.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
153 โครงการปรับปรุงศาลา เพื่อใหประชาชนมี ปรับปรุงศาลากลางบานหมูท่ี  11 - - - 300,000  - ศาลากลางบานประชาชนมีศาลา กองชาง

กลางบาน หมูที่ 11 สถานที่ใชประกอบ ตามแบบท่ี อบต.ขามเปยกําหนด ไดมาตรฐาน กลางบานใช

กิจกรรมอันเปน ทําประโยชน

ประโยชนรวมกัน รวมกัน

154 โครงการลอมรั้วลวดหนาม ของชุมชน ลอมรั้วลวดหนามรอบหนองบอแบง - - - 200,000  - เพื่อพัฒนา ประชาชน

รอบหนองบอแบง เพื่อรักษาหนองน้ํา หมูท่ี 11 แหลงน้ํา มีในใชใน กองชาง

หมูท่ี 11 สาธารณประโยชน เพื่อการเกษตร การเกษตร

155 โครงการกอสรางสนาม เพื่อสงเสริมให กอสรางสนามฟุตซอลตามแบบมาตรฐาน - - - 500,000  - รอยละ 80 ประชาชนไดเลนกีฬากองชาง

ฟุตซอลขางศาลา SML. ประชาชนมีทักษะ ของประชาชน เพื่อสุขภาพท่ีดี

หมูท่ี 11 ในการเลนกีฬา มีความพึงพอ

ของประชาชน
156 โครงการกอสรางบล็อคคอนเวิรสเพื่อใหประชาชนมี กอสรางบล็อคคอนเวิรสพรอมขุดเจาะ - - - - 300,000   รอยละ 80 1.น้ําไหลไดสะดวก กองชาง

พรอมขุดเจาะทางระบายน้ําระบบระบายน้ําที่ดี ทางระบายน้ํา ไดมาตรฐาน ของประชาชน 2.ลดปญหานํ้าทวม

หนองบอแบง หมูที่ 11 ไมกอใหเกิดมลพิษ ตามแบบ อบต.ขามเปยกําหนด หมูท่ี 11 มีความขัง

และนํ้าทวมขัง พึงพอใจในการ

กอสรางบล็อค

คอนเวิรส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

157 โครงการวางทอเมนท เพื่อใหประชาชนมี ระบบประปาหมูบาน - - 200,000  - - รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใช กองชาง

ประปาใหมหมูท่ี 12 น้ําอุปโภคบริโภค ขนาดกลาง ของครัวเรือน น้ําสะอาดในการอุปโภค  

ที่สะอาดใชอยาง  หมูที่ 2 มี บริโภคอยางเพียงพอ

เพียงพอ ความพึงพอใจ 2.ลดปญหาการขาด

ในการใช แคลนนํ้า

น้ําประปา
158 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 1,000.00เมตร - - 2,500,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางขางโรงสี ป.ทรัพย ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชน ปลอดภัยในการ

อนันตไปดอนปากา และขนสงผลผลิต 4,000.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูท่ี 12 ทางการเกษตรได สภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
159 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร - - 500,000  - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางแยกโนนไฮ - ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

รร.ทาบอแบง หมูที่ 12 และขนสงผลผลิต กวา 750.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทาง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น

160 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร - - - 1,300,000  - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนายบุญเพ็ง ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย ของประชาชน ปลอดภัยในการ

พรมลาย หมูท่ี 12 และขนสงผลผลิต กวา 2,100.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลท มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได างตามสภาพพื้นท่ี ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก
161 โครงการซอมแซมโครง เพื่อประชาชนมี ซอมแซมโครงหลังคา ศาลาประชาคม - - - 200,000  - รอยละ 80 ประชาชนมี กองชาง

หลังคา ศาลาประชาคม สถานที่ประกอบ หมูท่ี 12 ตามแบบท่ี อบต.ขามเปย ของประชาชน สถานที่ประกอบ

หมูท่ี 12 กิจกรรมอันเปน กําหนด มีความพึงพอ กิจกรรมอันเปน

ประโยชนรวมกัน ประโยชนรวมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

162 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน  กวาง 3.00 เมตร ยาว  250.00 เมตร - - - - 60,000     รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางแยกโนนไฮไป ใชถนนสําหรับสัญจร  พรอมเกรดบดอัดแนน โดยใชปริมาณ ของประชาชน ปลอดภัยในการ

รร.ทาบอแบง หมูที่ 12 และขนสงผลผลิต หินลูกรังไมนอยกวา 240.00 ลบ.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

163 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมี บอบาดาลผานมาตฐาน จํานวน  1  บอ - - - - 200,000   บอบาดาล ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บริเวณบานนายมังกร ขันตี น้ําอุปโภคบริโภค ตามแบบท่ีอบต.ขามเปยกําหนด ผานมาตฐาน อุปโภคบริโภค

หมูท่ี 12 อยางเพียงพอ  1 บอ อยางเพียงพอ

164 โครงการกอสรางหอถัง เพื่อใหประชาชนมี มีระบบประปาหมูบานที่ไดมาตรฐาน - - - - 200,000   รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใชนํ้า กองชาง

ประปาหมูท่ี 12 ขนาด น้ําอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน สะอาดในการอุปโภค  

10 ลบ.ม อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี บริโภคอยางเพียงพอ

ความพึงพอใจ 2.ลดปญหาการขาด

ในการใช แคลนนํ้า

น้ําประปา

165 โครงการขยายเขตทอเมนท เพื่อใหประชาชนมี มีระบบประปาหมูบานที่ไดมาตรฐาน - - - - 200,000   รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใชนํ้า กองชาง

ประปา หมูที่ 12 น้ําอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน สะอาดในการอุปโภค  

อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี บริโภคอยางเพียงพอ

ความพึงพอใจ 2.ลดปญหาการขาด

ในการใช แคลนนํ้า

น้ําประปา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

166 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  3.00  เมตร ยาว 130.00 เมตร - - - - 250,000  รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางขางวัดบานโนนไฮ ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม ของประชาชน ปลอดภัยในการ

หมูท่ี 12 และขนสงผลผลิต นอยกวา 390.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจร ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

รวม จํานวน   166   โครงการ - - 1,301,000  3,421,000  41,745,000 26,650,000 #VALUE! - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการไฟฟา เพื่อขยายเขตบริการ ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช 100,000      -  -  -  - จํานวน ไฟฟามีเพียงพอ กองชาง

สวนภูมิภาคสาขาตระการ ไฟฟา ประชาชน ตอความตองการ

หมูท่ี 7 ไดรับบริการ

ไมนอยกวา

รอยละ80

2 โครงการติดตั้งระบบไฟฟา  -เพื่อการสัญจรไป ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางระบบ - - - - 200,000   รอยละ 80  -เพื่อการสัญจรไป กองชาง

สองสวางระบบโซลาเซลล มาสะดวก โซลาเซลล ของประชาชน มาสะดวก

ทางเขาหมูบาน หมูที่ 3  - เพื่อลดการเกิด มีความพึงพอ  - เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุ ในความ อุบัติเหตุ

ปลอดภัย

3 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนใช ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - - 300,000  - ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

แรงต่ําสายทางจากนา ในการเกษตรได พรอมหมอแปลงไฟฟา และ หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

นายอุดม ลูกสีดาไปบาน อยางพอเพียง อุปกรณ ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

นางเฉลา ทีอุทิศ หมูท่ี 4  

4 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนใช ขยายเขตไฟฟแรงต่ํา - - - 300,000  - ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

เพื่อการ-เกษตรสายทาง ในการเกษตรได พรอมหมอแปลงไฟฟา และ หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

นาหนองบก-นาแค หมูท่ี 4 อยางพอเพียง อุปกรณ ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

5 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ เพื่อลดอุบัติเหตุ ติดตั้งไฟกระพริบตามจุดอันตราย - - - - 200,000   จํานวนจุดในการ ลดอุบัติเหตุและปองกันกองชาง

ตามทางแยกภายใน ทางถนน ติดตั้งไฟกระพริบ ความปลอดภัยในชีวิต

หมูบาน หมูที่ 4 เสนหลัก ภายในหมูบาน และทรัพยสินของ

ราษฎร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได  ขยายเขตไฟฟา จํานวน 1 สายดอนคุม - - - - 200,000   รอยละ 80ของ 1.มีไฟฟาสองสวาง กองชาง

แรงต่ําสายดอนคุม หมูที่ 5 มีไฟฟาใชในยาม ตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค ประชาชนหมู ยามค่ําคืน

ค่ําคืน ที่ 2 มีความ 2.มีไฟฟาใชในการ

พึงพอใจในการ ทําการเกษตร

ขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร

7 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได  ขยายเขตไฟฟา จํานวน 1 สายทิศใต - - - 200,000  - รอยละ 80ของ 1.มีไฟฟาสองสวาง กองชาง

แรงต่ําสายทางทิศใต มีไฟฟาใชในยาม รร.บานนาตาหมุด  ตามแบบการไฟฟา ประชาชนหมู ยามค่ําคืน

รร.บานนาตาหมุดหมูท่ี 6 ค่ําคืน สวนภูมิภาค ที่ 2 มีความ 2.มีไฟฟาใชในการ

พึงพอใจในการ ทําการเกษตร

ขยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร

8 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - - 300,000  - ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

แรงต่ําสายทางอางเก็บน้ํา ไฟฟาในการดํารง พรอมหมอแปลงไฟฟา และ หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

หวยเม็ก หมูท่ี 8 ชีวิตประจําวันได อุปกรณ ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

อยางพอเพียง

9 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนใช ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร - - - - 300,000   ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

เพื่อการเกษตรสายทางจาก ไฟในการเกษตรได ตามแบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

วัดปาเชือกธรรมไปบาน อยางพอเพียง ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

นายวิเชียร ปาทองหมูท่ี 8  

10 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - - - 300,000   ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

แรงต่ําสายทางวัดปา ไฟฟาในการดํารง ตามแบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

เชือกธรรม หมูท่ี 9 ชีวิตประจําวันได ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

อยางพอเพียง

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - - - 300,000   ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

แรงต่ําสายทางดอนตะมุน ไฟฟาในการดํารง ตามแบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

 - โนนกุง หมูท่ี 9 ชีวิตประจําวันได ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

อยางพอเพียง

12 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนใช ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - - - 300,000   ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

แรงต่ําสายทางดอนตะมุน  ไฟในการเกษตรได ตามแบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

 - ศรีสุข หมูที่ 9 อยางพอเพียง ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

13 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนใช ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - 300,000  - - ประชาชนใน ประชาชนใน กองชาง

เพิ่อการเกษตรไปสะพาน ไฟในการเกษตรได ตามแบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค หมูบานมีไฟฟา หมูบานมีไฟฟา

ขามหวยตาเทียว หมูที่ 10 อยางพอเพียง ใชทุกครัวเรือน ใชทุกครัวเรือน

รวม จํานวน 13 โครงการ - - 100,000    300,000   1,100,000 1,800,000  - - -

รวมจํานวนโครงการยุทธศาสตรที่  1  จํานวน  209  โครงการ 1,401,000  3,421,000  42,045,000 27,750,000 #VALUE! - - -
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ก. ทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการคา  การลงทุน  การทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรที่ 4  การวางแผนการ  สงเสริมการ  ลงทุน พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว   

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพื่อสงเสริมใหประชาชนในผูสูงอายุคนพิการ ผูปวย 60,000    - 60,000      60,000      60,000    รอยละ 70 ผูเขารับการฝกอบรมมีสํานักปลัด

ผูสูงอายุคนพิการ ผูปวยเอดส ทองถิ่นมีอาชีพเสริมและมี เอดสกลุมสตรี กลุม ของกลุม ความรูและสามารถ

กลุมสตรี กลุมผูดอยโอกาส รายไดเพิ่มมากขึ้น ผูดอยโอกาสและ เปาหมายได นําไปประยุกตใชได

และผูวางงาน ผูวางงาน รับความรู และมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น

2 โครงการเรียนรูรวมกันสรรค
เพื่อใหเด็ก  เยาวชน  
และ เด็ก เยาวชนและ - - 50,000      50,000      50,000    รอยละ 80 ของ เด็ก  เยาวชน  และ สํานักปลัด

สรางชุมชน ประชาชนท่ัวไปเรียนรูใน ประชาชนในชุมชน ของกลุม ประชาชนมีความรัก

รวมกันชุมชน เปาหมายได สามัคคีกันในชุมชน

รับความรู

3 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให -สงเสริมและพัฒนาอาชีพ - - 500,000    500,000    500,000  รอยละ 80 ของ เกษตรกรมีองค

เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร เกษตรกรไดมีความรูและ ทางการเกษตรใหกับ ผูเขารวมกิจกรรม ความรูเพิ่มขึ้น

ทักษะวิชาชีพ สามารถนํา เกษตรกรในพื้นที่ ที่สามารถนํา

ความรูที่รับไปประกอบอาชีพ พรอมกับสงเสริมให ความรูไป

เกษตรกรเกิดการรวมกลุม ประกอบอาชีพได

อยางเปนรูปธรรม

รวม จํานวน 3 โครงการ - - 60,000     610,000     610,000     610,000   - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยจําหนาย เพื่อสรางรายไดใหแกคนในเพื่อใหประชาชนมี - - - 300,000    - ประชาชนในตําบล คนในชุมชนมี กองชาง

สินคาพื้นบาน ชุมชน รายไดเพิ่มขึ้น มีสถานท่ีจําหนาย รายได

ผลิตภัณฑชุมชน

2 โครงการกอสรางโรงสีชุมชน เปนแหลงแปรรูปขาวของ เพิ่มรายไดแกเกษตรกร - - - - 500,000  ประชาชนรอยละ เพิ่มผลผลิตทาง

กลุมเกษตรกร 80 มีรายได การเกษตร

เพิ่มขึ้น

รวม จํานวน 2 โครงการ - - -           -            300,000     500,000   - - -
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ที่



2.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการปลูก เพื่อใหการผลิตขาวหอม ประชาชนมีสุขภาพ - - - 200,000    - ประชาชนรอยละ ผลผลิตทางการเกษตร สํานักปลัด

ขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย มะลิมีคุณภาพ ที่ดี  70หันมาผลิต มีคุณภาพ

ขาวเกษตรอินทรีย

2 สนับสนุนการตั้งสหกรณ เปนการรวมกลุมเกษตรกรเกษตรกรมีแหลงเรียนรู - - 200,000    200,000    - ประชาชนมีการรวมประชาชมีการรวม

การเกษตรตําบลศูนยถาย ที่ยั่งยืน กลุมดานเกษตรกร กลุมดานการเกษตร

ทอดเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ80 

3 โครงการสงเสริมและ เพื่อใหเกษตรกรมีการ ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น - - 1,000,000  1,000,000  - ผูเลี้ยงโคและกระบือ

สนับสนุนกลุมผูเลี้ยงโค รวมกลุมผูเลี้ยงโค สามารถลดตนทุน

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ  - จัดซื้อวัสดุการเกษตร - - - 300,000     - รอยละของเครื่อง มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่อง

เครื่องใชทางการเกษตร เครื่องมือเครื่องใชทางการ อุปกรณเครื่องมือเกษตร มือเครื่องใชที่ ใชทางการเกษตรที่

เกษตรที่เพียงพอและ เครื่องใชทางการเกษตร สามารถจัดหาได เพียงพอและเหมาะสม

เหมาะสมตอการปฏิบัติ  - จัดซื้อปุย ตนไม ตามแผน ไมนอยกวา ตอการปฏิบัติงาน

งาน กระถางตนไมสารเคมี รอยละ 80

ปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว

5 สงเสริมการปลูกผักปลอด สงเสริมหรือลดภาระ เกษตรกรประหยัด - - - 500,000     - ประชาชนรอยละ เกษตรกรลดภาระ

สารพิษ ตนทุนการปลูก คาใชจาย 80 มีการปลูกผัก หนี้สิน

 ปลอดสารพิษ

6 โครงการสงเสริมการเรียนรู สงเสริมการเรียนรู ประชาชนสามารถพึ่งพา 100,000   100,000  100,000     100,000     100,000   พึ่งพาตนเองได สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ตนเองได
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2.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รอยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู

ผูเขารวมกิจกรรมที่ ทักษะวิชาชีพสามารถ

สามารถนําความรู นําความรูที่ไดรับไป

ไปประกอบอาชีพได ประกอบอาชีพสราง

รายได มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

7 โครงการอบรมและศึกษาดู เพื่อสงเสริมและพัฒนาความจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับ100,000   100,000  100,000     100,000     100,000   รอยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู

งานการใหความรูดานการ รูอาชีพทางการเกษตรและ เกษตรกร ผูนําชุมชน ผูเขารวมกิจกรรมที่ ทักษะวิชาชีพสามารถ

เกษตรและการพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อนการนอมนําหลัก กลุมอาชีพ และผูที่เกี่ยว สามารถนําความรู นําความรูที่ไดรับไป

เกษตรกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ของ ไปประกอบอาชีพได ประกอบอาชีพสราง

ประยุกตใชในการดําเนิน รายได มีคุณภาพชีวิต

ชีวิต ที่ดีขึ้น

8 สงเสริมและพัฒนาอาชีพทาง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให  -สงเสริมและพัฒนา - - - 30,000       30,000     รอยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

การเกษตร เกษตรกรไดมีความรูและ อาชีพทางการเกษตรให ผูเขารวมกิจกรรมที่ ทักษะวิชาชีพสามารถ

ทักษะวิชาชีพ สามารถนํา กับเกษตรกรในพื้นที่ สามารถนําความรู นําความรูที่ไดรับไป

ความรูที่รับไปประกอบอาชีพ  -จัดฝกอบรมอาชีพทาง ไปประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพสราง

เกิดการรวมกลุมเกษตรกร การเกษตรพรอมกับ ได รายได มีคุณภาพชีวิต

และเพื่อใหเกษตรกรไดรับ สงเสริมใหเกษตรกรเกิด ที่ดีขึ้น

บริการทางการเกษตร การรวมกลุมอยางเปนรูปธรรม

รวม จํานวน  8  โครงการ - - 200,000   200,000  1,400,000  2,430,000  230,000   - - -

รวมจํานวนโครงการยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน  13  โครงการ 260,000   200,000  2,010,000  3,040,000  840,000   - - -
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนสายวัฒนธรรมตําบล เพื่อสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม เด็ก  เยาวชน  และ - - - 50,000      - จํานวนผูเขารวม ราษฎรมีความรัก กองการ

ขามเปย ประเพณีทองถิ่น ประชาชนในต.ขามเปย กิจกรรมไมนอยกวา วัฒนธรรมประเพณี ศึกษาฯ

200 คน ทองถิ่น

2 โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือ เพื่อสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม ประเพณีแขงเรือคงอยูคู กองการ

ประจําตําบลขามเปย ประเพณีทองถิ่น ประเพณีทองถิ่น กิจกรรมไมนอยกวา ทองถิ่นสืบไป ศึกษาฯ

500 คน

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหเปน ปรับปรุงภูมิทัศน กอสราง - - - - 500,000    แหลงทองเที่ยวใน เกิดแหลงทองเที่ยวใน กองการ

ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ  ปรับปรุงเสนทาง จัดทํา เขตพื้นที่ไดรับการ ตําบล ประชาชนมี ศึกษาฯ

ตําบล สื่อประชาสัมพันธแหลง พัฒนาและการ รายไดจากการ

ทองเที่ยว ฯลฯ ประชาสัมพันธ ทองเที่ยว

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะ เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจัก สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม - - - 150,000 - จํานวนผูเขารวม เด็กและเยาวชนไดสืบสาน กองการ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทองถิ่น กิจกรรมไมนอยกวา วัฒนธรรมประเพณีใน ศึกษาฯ

สถานศึกษา อันดีงาม 200 คน ทองถิ่น

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมีความรักใน - - - 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนรูจักบทบาท กองการ

ภูมิปญญาทองถิ่น รณรงคสงเสริมคานิยมและ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา กิจกรรมไมนอยกวา และประพฤติคนเปนคนดี ศึกษาฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัฒนธรรมของตนและตระหนัก ทองถิ่น 200 คน ของสังคม

ถึงสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคมโดยรวม

6 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อใหประชาชนรูจักสืบสาน สงเสริมงานประเพณี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการ

ประเพณีวัฒนธรรมไทย ทองถิ่น กิจกรรมไมนอยกวา สืบสานวัฒนธรรม ศึกษาฯ

อันดีงาม 500 คน ประเพณีไทยใหคง

อยูตอไป

7 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อใหประชาชนรูจักสืบสาน สงเสริมงานประเพณี - - - - 200,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการ

ประเพณีวัฒนธรรมไทย ทองถิ่น กิจกรรมไมนอยกวา สืบสานวัฒนธรรม ศึกษาฯ

อันดีงาม 500 คน ประเพณีไทยใหคง

อยูตอไป

8 โครงการการแขงขันกีฬาพื้นบาน เพื่อใหประชาชนรูจักสืบสาน สงเสริมสืบสานกีฬา - - - - 100,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการ

กีฬาพื้นบานคงอยู พื้นบานและออกกําลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       กิจกรรมไมนอยกวา กีฬาพื้นบานของทองถิ่น ศึกษาฯ

กาย 200 คน

9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อใหประชาชนรูจักสืบสาน สงเสริมงานประเพณี - - 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการ

ประเพณีวัฒนธรรมไทย ทองถิ่น กิจกรรมไมนอยกวา สืบสานวัฒนธรรม ศึกษาฯ

อันดีงาม 500 คน ประเพณีไทยใหคง

อยูตอไป
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการแขงขันกีฬาตาน เพื่อเชื่อมสัมพันธและความ ประชาชนมีความสามัคคี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนในพื้นที่เขารวม กองการ

ยาเสพติดตําบลขามเปย สามัคคีในตําบลเพื่อทําให และหางไกลยาเสพติด กิจกรรมไมนอยกวา กิจกรรมแขงขันกีฬา ศึกษาฯ

เยาวชนหางไกลยาเสพติด 500 คน ประจําตําบล

11 โครงการสงเสริมกีฬามวยไทย สงเสริมการออกกําลังกาย เยาวชนในตําบลขามเปย - - - -     100,000 จํานวนผูเขารวม มีการสืบสานกีฬา กองการ

ถายทอดภูมิปญญาไทย กิจกรรมไมนอยกวา มวยไทยในตําบล ศึกษาฯ

100 คน

12 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อใหบุคคลกลุมพิเศษ ประชาชนกลุมพิเศษมี - - - 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม บุคคลกลุมพิเศษมีขวัญ กองการ

กีฬากลุมพิเศษ ไดรับการพัฒนา สวนรวมในการแขงขัน กิจกรรมไมนอยกวา และกําลังใจในการดําเนิน ศึกษาฯ

ความสามารถ 100 คน ชีวิต

13 โครงการกีฬาสัมพันธเด็กอนุบาล เพื่อใหเด็กไดออกกําลัง เด็กปฐมวัยสังกัด - - - 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม เด็กรูรัก  สามัคคีมีน้ําใจ กองการ

กายและสรางความสามัคคี อบต.ขามเปย กิจกรรมไมนอยกวา เปนนักกีฬา ศึกษาฯ

100 คน

14 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ออนุรักษและสงเสริม ปละ  2  โครงการ 50,000      50,000      50,000        50,000      50,000      สงเสริมประเพณี ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการ

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นให วัฒนธรรมทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรม ศึกษาฯ

คงอยู ปละ 2 ครั้ง ประเพณีไทยใหคงอยู

15 โครงการชวนปนจักรยานเพื่อ สงเสริมการออกกําลังกาย ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน - - 100,000      100,000    100,000    จํานวนผูเขารวม ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ กองการ

สุขภาพที่ดีชมลําเชบก และศึกษาวิถีชีวิตคนในตําบล ใน อบต.และประชาชนทั่วไป กิจกรรมไมนอยกวา พนักงานใน อบต.และ ศึกษาฯ

400 คน ประชาชนทั่วไปเกิด

ความรักสามัคคีและมี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการสงเสริมการเรียนรู  -เพื่อใหอนุชนรุนหลัง  ประชาชน ตําบลขามเปย - - - - 100,000  จํานวนผูเขารวม ประชาชนตําบล กองการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ไดมีความภาคภูมิใจ เกิดความภูมิใจในความ กิจกรรมไมนอยกวา ขามเปยเกิดความ ศึกษาฯ

ในบรรพบุรุษของตน    เปนไทย เห็นคุณคาใน 100 คน ภูมิใจในความเปน

 - เพื่อแสดงภูมิปญญา ภูมิปญญาไทย ไทย เห็นคุณคาใน

ทองถิ่นปราชญชาวบาน ภูมิปญญาไทย

17 อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม สงเสริมงานประเพณี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนงานแห ประชาชนไดรวมสืบ กองการ

งานแหเทียนพรรษาจังหวัด ในงานประเพณีทองถิ่น ทองถิ่น เทียนพรรษา สานอนุรักษวัฒนธรรม ศึกษาฯ

อุบลราชธานี จังหวัด ปละ 1 ประเพณีทองถิ่นและ

ครั้ง ประเพณีไทย

18 อุดหนุนอําเภอตระการพืชผลตาม เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม สงเสริมงานประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนงานแห ประชาชนไดรวมสืบ กองการ

โครงการจัดกิจกรรมและจัดทํา ในงานประเพณีทองถิ่น ทองถิ่น เทียนพรรษา สานอนุรักษวัฒนธรรม ศึกษาฯ

ตนเทียนพรรษา อําภอ ปละ 1 ประเพณีทองถิ่นและ

ครั้ง ประเพณีไทย

19 อุดหนุนวัดอุตตมผลารามโครงการ เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน จัดพิธีบรรพชาภาคฤดูรอน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขาพิธี เด็กและเยาวชนมีศีลธรรม กองการ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน มีศีลธรรม คุณธรรมและ บรรพชาไมนอยกวา คุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาฯ

ตําบลขามเปย จริยธรรมประจําตนและเปน 30 คนตอป ประจําตนและสามารถ

บุคคลที่พึงประสงคของสังคม นําไปใชในชีวิตประจําวันได

20 อุดหนุนงานประเพณีตางๆ เพื่อสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม สงเสริมอนุรักษ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อุดหนุนงาน ประชาชนไดรวมสืบสาน กองการ

ประเพณีทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น งานประเพณีใน อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ศึกษาฯ

ทองถิ่นปละ 2ครั้ง ทองถิ่น

120

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

       3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 อุดหนุนปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร     300,000     300,000       300,000     300,000 -  อุดหนุนจังหวัด ประชาชนมีความปรองดอง กองการ

อุบลราชธานีตามโครงการฝกอบรม สรางความปรองดอง สรางความปรองดอง  ปละ 1 ครั้ง สมานฉันท ศึกษาฯ

ทบทวนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร สมานฉันทอุบลฮักแพง สมานฉันท อุบลฮักแพง

สรางความปรองดองสมานฉันท

รวม จํานวน  21  โครงการ - - 1,580,000     1,580,000     1,980,000       2,430,000     2,930,000    - - -

       3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อาหารเสริม(นม)สําหรับ เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร เด็กนักเรียนไดรับสาร 3,000,000 3,000,000 3,000,000   3,000,000 3,000,000 รอยละ 100 ของ เด็กนักเรียนไดรับสาร กองการ

เด็กกอนวัยเรียนและประถม ครบถวน  อาหารครบ เด็กนักเรียนใน อาหารครบถวนและมี ศึกษาฯ

ในเขตตําบลขามเปย โรงเรียนไดรับ รางกายที่สมบูรณ

ประทานอาหาร แข็งแรง

เสริม(นม)

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ จัดหาอาหารกลางวันใหแก 3,000,000 3,000,000 3,000,000   3,000,000 3,000,000 รอยละ 100 ของ เด็กนักเรียนไดรับสาร กองการ

บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประทานอาหารกลางวันที่มี เด็กนักเรียนของศูนย เด็กนักเรียนใน อาหารครบถวนและมี ศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน คุณคาทางโภชนาการ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. สังกัดอบต.ขามเปย รางกายที่สมบูรณ

อนุบาลสังกัดอบต.ขามเปย ขามเปย ไดรับประทาน แข็งแรง

อาหารกลางวัน

3 โครงการวันสําเร็จของหนู เพื่อเปนสงเสริมการแสดงออก เด็กเล็กมีขวัญและกําลังใจ - - - 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม ผูปกครองมีความภาคภูมิใจ กองการ

ของเด็กและเปนการสรางขวัญ ในการเรียนรู กิจกรรมไมนอยกวา ในความสําเร็จของบุตร ศึกษาฯ

กําลังใจใหกับเด็ก 100 คน หลาน

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนสงเสริมการแสดงออก เด็กเล็กกลาแสดงออกมี 300,000    300,000    300,000      300,000    300,000    จํานวนผูเขารวม เด็กมีความสุข และเรียนรู กองการ

ของเด็กและเปนการสรางขวัญ ขวัญและกําลังใจในการ กิจกรรมไมนอยกวา สิ่งใหมๆ ศึกษาฯ

กําลังใจใหกับเด็ก เรียนรู 300 คน

5 พัฒนาการเรียนการสอนตาม จัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนยฯ มีสื่อการเรียนการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของ เด็กเล็กไดรับการพัฒนา กองการ

หลักสูตรปฐมวัย สําหรับการพัฒนาการเรียน สอนเพียงพอกับการ เด็กนักเรียนใน ตามวัยและเต็มศักยภาพ ศึกษาฯ

การสอนตามหลักสูตรปฐมวัย พัฒนาการทั้ง 4 ดาน สังกัดอบต.ขามเปย

มีศักยภาพ

6 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน ใชเทคโนโลยีในการเรียน - - - - 200,000 จัดซื้อเครื่อง นักเรียนสามารถใชเครื่อง กองการ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสอนใหกาวทันเทคโนโลยี การสอน คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเปนและกาว ศึกษาฯ

ยุคปจจุบัน ทันเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบัน

โครงการ วัตถุประสงค

        3.2 แผนงานการศึกษา

    3. ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ บูรณาการการจัดประสบการณ เด็กเล็กไดรับการสงเสริม - - - 50,000 - จํานวนผูเขารวม เด็กเล็กอยูรวมสังคม กองการ

กับกิจกรรมในสังคม ประสบการณโดยการ กิจกรรมไมนอยกวา ไดอยางมีความสุข ศึกษาฯ

เขารวมกิจกรรมทางสังคม 100 คน

8 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ เพื่อใหนักเรียนไดมีสื่อการเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของวัสดุ มีวัสดุและครุภัณฑ กองการ

เรียนการสอน การสอนที่มีคุณภาพ ดานการเรียนรูที่มีศักยภาพ อุปกรณ ที่เหมาะสมแกการสราง ศึกษาฯ

สามารถจัดหาได เสริมการเรียนรูของเด็ก

ตามแผน ไมนอยกวา

รอยละ 80

9 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหได เพื่อใหการดําเนินงานของ  ศูนยเด็กเล็กจํานวน 9 - - - 200,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผาน กองการ

มาตรฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไป ศูนยไดรับการพัฒนาตาม ในสังกัดมีมาตรฐาน เกณฑมาตรฐาน และเปนที่ ศึกษาฯ

อยางมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่กําหนด ในการเรียนการสอน ยอมรับของชุมชน

รอยละ 100

10  โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล เพื่อสงเสริมคุณธรรม เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและ - -       200,000 - - โรงเรียนในเขต นักเรียนมีคุณธรรม กองการ

จริยธรรมของนักเรียน จริยธรรมในการดํารงชีวิต ตําบลขามเปย จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ศึกษาฯ

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย - - - 1,000,000 - จํานวนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด เหมาะสมนาอยูและ พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. เด็กเล็กที่ไดรับการ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ศึกษาฯ

อบต.ขามเปย ปลอดภัยตอการจัด ปรับปรุงภูมิทัศน นาอยูและปลอดภัยตอ

การเรียนการสอน (1 แหง/ป) กระบวนการจัดการเรียน

12 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหสถานศึกษามีการ เด็กอนุบาลมีความรูความ 4,000,000 - - - - โรงเรียนอนุบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี กองการ

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย พัฒนาตรงตามมาตรฐานที่ สามารถและมีความพรอม ในสังกัดมีมาตรฐาน สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ศึกษาฯ

กระทรวงกําหนด ที่เรียนรู ในการเรียนการสอน นาอยูและปลอดภัยตอ

รอยละ 100 กระบวนการจัดการเรียน

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา  ผานการประเมินคุณภาพ - - - 100,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาไดรับการ กองการ

มีระบบการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก และโรงเรียนอนุบาล พัฒนาผานการประกัน ศึกษาฯ

ทั้งภายในและภายนอก ในสังกัดมีมีระบบ คุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพ

14 โครงการประเมินมาตรฐาน เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนา มีการประกันคุณภาพ - - - 50,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาไดประเมิน กองการ

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตรงตามมาตรฐานที่กระทรวง การศึกษาทุกระดับ ผานการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา ศึกษาฯ

กําหนด มาตรฐานการศึกษา

รอยละ 80

15 โครงการฝกอบรมครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่ม ครูและบุคลากรทาง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม ครูและบุคลากรทางการ กองการ

ทางการศึกษา ศักยภาพของครูและบุคลากร การศึกษา อบรมไมนอยกวา ศึกษามีความรูความ ศึกษาฯ

ทางการศึกษา 50  คน เชี่ยวชาญ

16 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม เพื่อใหมีสนามเด็กเลนที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดหาเครื่องเลน เสริมสรางจินตนาการใน กองการ

และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ปลอดภัยและชวยเสริมสราง จํานวน 7 แหง  โรงเรียน สนามทั้ง 8 แหง การเรียนรูใหกับเด็ก ศึกษาฯ

พัฒนาการของเด็กให อนุบาลจํานวน 1 แหง

เหมาะสมตามวัย

17 โครงการการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 200,000    200,000    200,000      200,000    200,000    จํานวนเด็กที่เขารวม เด็กและเยาวชนไดมี กองการ

เยาวชนไดแสดงออกและ แหงชาติ กิจกรรมไมนอยกวา โอกาสแสดงออกอยาง ศึกษาฯ

เสริมสรางพัฒนาการให 500 คนตอป เหมาะสม และมีความ

เหมาะสมตามวัย ภูมิใจในตนเอง
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        3.2 แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงคที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     500,000     500,000       500,000     500,000     500,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

สอนวัสดุการศึกษาและ จํานวน 7 แหง  โรงเรียน ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับเงิน ศึกษาฯ

เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก อนุบาล จํานวน 1 แหง เด็กเล็กและโรงเรียน อุดหนุนสําหรับการ

อนุบาลไดรับเงิน สนับสนุนศูนยพัฒนา

อุดหนุนสําหรับการ เด็กเล็กเพื่อพัฒนาการศึกษา

สนับสนุนศูนย ที่ดีขึ้น

พัฒนาเด็กเล็ก

19 คาหนังสือเรียน เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนให ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       50,000       50,000         50,000       50,000       50,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

นักเรียนระดับอนุบาลศูนย จํานวน7 แหง  โรงเรียน ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับเงิน ศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาลจํานวน 1 แหง เด็กเล็กและโรงเรียน อุดหนุนสําหรับคา

อนุบาล อนุบาลไดรับเงิน หนังสือเรียน

อุดหนุนสําหรับคา

หนังสือเรียน

20 คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเปนคาอุปกรณการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       50,000       50,000         50,000       50,000       50,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

เรียนใหนักเรียนระดับ จํานวน   7 แหง ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับเงิน ศึกษาฯ

อนุบาลศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาล เด็กเล็กและโรงเรียน อุดหนุนคาอุปกรณ

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง อนุบาลไดรับเงิน เรียนการเรียน

อุดหนุนคาอุปกรณ

เรียนการเรียน

21 คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       70,000       70,000         70,000       70,000       70,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

นักเรียนใหนักเรียนระดับ จํานวน 7 แหง  โรงเรียน ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับเงิน ศึกษาฯ

อนุบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล จํานวน 1 แหง เด็กเล็กและโรงเรียน อุดหนุนคาอุปกรณ

และโรงเรียนอนุบาล อนุบาลไดรับเงิน เรียนการเรียน

อุดหนุนคาอุปกรณ

เรียนการเรียน

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อจายเปนคากิจกรรมนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     120,000     120,000       120,000     120,000     120,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

ใหนักเรียนระดับอนุบาลศูนย จํานวน 7 แหง  โรงเรียน ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับเงิน ศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาล จํานวน 1 แหง เด็กเล็กและโรงเรียน อุดหนุนคาอุปกรณ

อนุบาล อนุบาลไดรับเงิน เรียนการเรียน

อุดหนุนคาอุปกรณ

เรียนการเรียน

23 เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายใน เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล     200,000     200,000       200,000     200,000     200,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับ สอน(รายหัว)คาอุปกรณการ สังกัดอบต.ขามเปย ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับเงิน ศึกษาฯ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็กและโรงเรียน อุดหนุนคสําหรับคาใชจาย

และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อุดหนุนคสําหรับ ในการจัดการศึกษาตั้งแต

ใหกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล คาใชจายในการจั ระดับอนุบาลจนจบการ

อบต.ขามเปย ดการศึกษาตั้งแต ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

24 คาอาหารกลางวันสําหรับ เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กนักรียน เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 รอยละ90 เด็กนักเรียนไดรับสาร กองการ

เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล 3ป ใหครบหาหมู ในการเรียนรู เด็กนักเรียน อาหารครบถวนและมี ศึกษาฯ

(ชั้นอนุบาล1-3 ป)สังกัด ไดรับสาร รางกายที่สมบูรณ

อบต.ขามเปย จํานวน   280 วัน อาหารครบถวน แข็งแรง

25 คาอาหารเสริม(นม)ใหกับศูนย เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหาร เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 รอยละ90เด็ก เด็กนักเรียนไดรับสาร กองการ

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กและ ในการเรียนรู นักเรียนไดรับสาร อาหารครบถวนและมี ศึกษาฯ

ในสังกัดและโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลในสังกัดและ อาหารครบถวน รางกายที่สมบูรณแข็งแรง

สังกัด โรงเรียน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน

(สพฐ.) คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

วัตถุประสงค

งบประมาณ
ที่ โครงการ

        3.2 แผนงานการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 คาสื่อการเรียนการสอนวัสดุ เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ     600,000     600,000       600,000     600,000     600,000 รอยละ 100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ กองการ

การศึกษาและเครื่องเลนพัฒนา สอนวัสดุการศึกษาและ การศึกษาและเครื่องเลน ของศูนยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลไดรับสื่อ ศึกษาฯ

การเด็ก เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็ก เด็กเล็กและโรงเรียน การเรียนการสอน

อนุบาลไดรับสื่อ วัสดุการศึกษาและ

การเรียนการสอน เครื่องเลนพัฒนา

วัสดุการศึกษาและ การเด็ก

เครื่องเลนพัฒนา

การเด็ก

27 โครงการเผยแพรการจัด เพื่อเผยแพรการเรียนรูของ เด็กมีพัฒนาการ - -         50,000       50,000 - จํานวนผูเขารวม สงเสริมและใหความสําคัญ กองการ

ประสบการณการเรียนรูของ เด็กปฐมวัย การเรียนรูที่ดี กิจกรรมไมนอยกวา ของเด็กภายในตําบล ศึกษาฯ

เด็กปฐมวัย 100 คน

28 โครงการจัดซื้อรถรับ-สงนักเรียน เพื่อบริการใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา - - -     500,000 - จํานวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนเดินทางมา กองการ

เดินทางมาเรียนไดสะดวก เด็กเล็กและโรงเรียน เดินทางมากับ เรียนอยางปลอดภัยและ ศึกษาฯ

และปลอดภัย อนุบาลสังกัด อบต.ขามเปย รถรับ-สงนักเรียน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ

29 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการ เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา -       40,000       320,000     320,000     320,000 รอยละ 100 มีDLTV  พรอม กองการ

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สอนสงเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กเล็กและโรงเรียน ของศูนยพัฒนา อุปกรณสําหรับเปนสื่อการ ศึกษาฯ

(Distance learning television) ปฐมวัย อนุบาลสังกัด อบต.ขามเปย เด็กเล็กและโรงเรียน เรียนการสอน

อนุบาลไดรับ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

30 อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร เด็กนักเรียนไดรับสาร 3,000,000 3,000,000 3,000,000   3,000,000 3,000,000 รอยละ 100 ของ เด็กนักเรียนไดรับสาร กองการ

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด ครบถวน  5  หมู อาหารครบถวน เด็กนักเรียนใน อาหารครบถวนและมี ศึกษาฯ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตําบลขามเปย รางกายที่สมบูรณ

(สพฐ.) ไดรับประทาน แข็งแรง

อาหารกลางวัน

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับบํารุง เพื่อใหอาคารและทรัพยสิน  -จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน - - 100,000      100,000    100,000    รอยละ 100 ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 กองการ

รักษา ซอมแซมอาคารและ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ไม ทินเนอรสี ปูนซีเมนต อาคารและทรัพยสิน แหงและโรงเรียนอนุบาล ศึกษาฯ

ทรัพยสินตาง ๆ ของศูนยพัฒนา แหงและโรงเรียนอนุบาลอยูใน  ทราย อิฐบล็อกหรือซีเมนต ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในสภาพที่สามารถใช

เด็กเล็ก สภาพที่สามารถใชงานไดดี  เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ทั้ง 7 แหงและ งานไดดี และมีอายุการใช

และมีอายุการใชงานที่ยาว กอกน้ํา ฝกบัว ทอน้ํา และ โรงเรียนอนุบาล งานที่ยาวนานขึ้น

นานขึ้น อุปกรณประปา ฯลฯ อยูในสภาพที่

 -จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สามารถใชงานไดดี

เชนหลอดไฟฟา ฟวส เทป  และมีอายุการใช

พันสายไฟสายไฟฟา ปลั๊ก งานที่ยาวนานขึ้น

ไฟฟา สวิตซไฟฟา

เบรกเกอร ฯลฯ

๓๒ จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  -เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 300,000    500,000      500,000    500,000    มีอุปกรณเครื่องมือ อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ กองการ

ในการปฏิบัติงาน เครื่องใชที่เพียงพอและ ในการปฏิบัติงาน  เชน เครื่องใชที่เพียงพอ เครื่องใชที่เพียงพอและ ศึกษาฯ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ และเหมาะสมกับ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

 -เพื่อใหการใหบริการและการ อากาศ ตูเก็บเอกสาร ตูเย็น การปฏิบัติงาน งาน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ  เครื่องพิมพ Multifunction

สะดวกรวดเร็วและมี เลเซอร หรือ LED ขาวดํา/สี

ประสิทธิภาพ และอื่นๆ

รวม จํานวน   32  โครงการ - - 16,758,000   13,148,000   13,978,000     15,878,000   14,128,000  - - -

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

        3.2 แผนงานการศึกษา

ที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการถมที่ดินกอสรางอาคารศูนย เพื่อถมที่ดินกอสรางอาคาร เพื่อกอสรางอาคารพัฒนา - - - 700,000 - จํานวนศูนย การกอสรางศูนยพัฒนา กองชาง

พัฒนาเด็กเล็ก 7 แหง พัฒนาเด็กเล็ก 7 แหง เด็กเล็ก 7 แหง พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กไดมาตรฐาน

ที่ไดรับการถม

ที่ดิน(1 แหง/ป)

2 โครงการกอสรางรั้วของศูนยพัฒนา เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ ศูนยเด็กเล็กเปนสัดสวน - - - 500,000 - จํานวนศูนย เพื่องายตอการรักษาความ กองชาง

เด็กเล็ก เหมาะสมนาอยูและ มีความเปนระเบียบ พัฒนาเด็กเล็ก เรียบรอยของศูนย

ปลอดภัยตอการจัด ที่ไดรับกอ

การเรียนการสอน สรางรั้ว

(1 แหง/ป)

3 โครงการกอสรางรั้วของศูนยพัฒนา เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ ศูนยเด็กเล็กเปนสัดสวน - - - 4,500,000 - จํานวนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี กองชาง

โรงเรียนอนุบาล เหมาะสมนาอยูและ มีความเปนระเบียบ เด็กเล็กที่ไดรับการ รั้วลอมรอบอาคารที่ได

ปลอดภัยตอการจัด กอสราง (1 แหง/ป) มาตรฐานเกิดความ

การเรียนการสอน ปลอดภัยแกเด็กนักเรียน

4 โครงการซอมแซมหองน้ําศูนยพัฒนา เพื่อใหนักเรียนมีหองน้ํา ซอมหองน้ําและหอง - - 100,000      - - จํานวนศูนยพัฒนา นักเรียนมีหองน้ําและ กองชาง

เด็กเล็ก และหองอาบน้ําใชที่ อาบน้ําของ ศพด.ในสังกัด เด็กเล็กที่ไดรับการ หองอาบน้ําใชที่เพียงพอ

เพียงพอและไดมาตรฐาน อบต.ขามเปยรายละเอียด ซอมแซม และไดมาตรฐาน

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ขามเปยกําหนด

5 โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนา เพื่อใหนักเรียนมีหองน้ํา ซอมหองน้ําและหองอาบ - - 300,000      - - จํานวนเด็กเล็กที่ใช นักเรียนมีหองน้ําและ กองชาง

โรงเรียนอนุบาล และหองอาบน้ําใชที่ น้ําของโรงเรียนอนุบาลใน บริการหองน้ํา หองอาบน้ําใชที่เพียงพอ

เพียงพอและไดมาตรฐาน สังกัดอบต.ขามเปย และไดมาตรฐาน

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่ อบต.ขามเปยกําหนด

6 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนา ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน - - 6,000,000   6,000,000 - จํานวนศูนยพัฒนา การกอสรางศูนยพัฒนา กองชาง

เด็กเล็ก ตรงตามมาตรฐานที่กระทรวง ในการเรียนการสอน เด็กเล็กที่ไดรับการ เด็กเล็กไดมาตรฐาน

กําหนด กอสราง 

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

        3.2 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

ที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนา ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน - - - 5,000,000 - โรงเรียนอนุบาล การกอสรางศูนยพัฒนา กองชาง

ตรงตามมาตรฐานที่กระทรวง ในการเรียนการสอน ไดรับการกอสราง เด็กเล็กไดมาตรฐาน

กําหนด

8 โครงการตอเติมอาคารเรียนศูนย เพื่อตอเติมอาคารเรียนศูนย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ - 220,000    - - - จํานวนศูนยพัฒนา การกอสรางศูนยพัฒนา กองชาง

อบรมเด็กกอนเกณฑในวัดอัมพวัน อบรมเด็กกอนเกณฑใน วัดอัมพวัน เด็กเล็กที่ไดรับการ เด็กเล็กไดมาตรฐาน

วัดอัมพวัน ตอเติมอาคาร 

9 กอสราง ปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีสนามเด็กเลนที่ กอสราง ปรับปรุงซอม 100,000    100,000    100,000      100,000    100,000    จํานวนศูนยพัฒนา เด็กมีพัฒนาการที่ดี กองชาง

สนามเด็กเลน ปลอดภัยและชวยเสริมสราง แซมสนามเด็กเลนศูนย เด็กเล็กและโรงเรียน และเหมาะสมตามวัย

พัฒนาการของเด็กให พัฒนาเด็กเล็กในเขต อนุบาลที่มีอุปกรณ

เหมาะสมตามวัย อบต.และในหมูบาน เครื่องเลนเด็ก

10 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 200,000    - - - จํานวนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน กองชาง

วัดอัมพวัน เด็กเล็กวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน เด็กเล็กที่ไดรับการ มีความปลอดภัยในชีวิตและ

กอสราง (1แหง/ป) ทรัพยสินมากขึ้นกวาเดิม

11 โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนา เพื่อใหผูปกครองมีหองน้ํา กอสรางหองน้ําสําหรับ - - - 100,000 - จํานวนศูนยพัฒนา ผูปกครองมีหองน้ําใช กองชาง

เด็กเล็ก ใชในการเขารวมกิจกรรม ผูปกครองศูนยพัฒนา เด็กเล็กที่ไดรับการ ในการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ เด็กเล็ก รายละเอียดตาม กอสราง (1 แหง/ป) ตางๆ

แบบแปลนที่ อบต.ขามเปย

กําหนด

รวม จํานวน   11  โครงการ - - 100,000        520,000        6,500,000       16,900,000   100,000       - - -

รวมจํานวนโครงการยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน  64  โครงการ 18,438,000    15,248,000    22,458,000      35,208,000    17,158,000   - - -

        3.2 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

130



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสนับสนุนการสราง เพื่อจายเปนคาเบี้ย ผูสูงอายุในเขตตําบล 11,340,000   11,340,000    11,340,000   11,340,000   11,340,000        ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมี สํานักปลัด

หลักประกันรายไดแก ยังชีพผูสูงอายุใหมี ขามเปย รอยละ100 คุณภาพชีวิตที่ดี

ผูสูงอาย(ุเบี้ยยังชีพ ความเปนอยูที่ดี ไดรับความ

ผูสูงอาย)ุ ชวยเหลือ

2 เงินสนับสนุนการสราง เพื่อจายเปนคาเบี้ย ผูพิการในเขตตําบล 5,000,000     5,000,000      5,000,000     5,000,000     5,000,000     ผูพิการ ผูพิการมี สํานักปลัด

สวัสดิการทางสังคมใหแก ยังชีพผูพิการใหมี ขามเปย รอยละ100 คุณภาพชีวิตที่ดี

ผูพิการหรือทุพพลภาพ ความเปนอยูที่ดี ไดรับความ

(เบี้ยยังชีพคนพิการ) ชวยเหลือ

3 เงินสนับสนุนการจายเงิน เพื่อจายเปนคาเบี้ย ผูปวยเอดสในเขต 180,000        180,000         180,000        180,000        180,000        ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสมี สํานักปลัด

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ยังชีพผูปวยเอดสใหมี ตําบลขามเปย รอยละ100 คุณภาพชีวิตที่ดี

ผูปวยเอดส ความเปนอยูที่ดี ไดรับความ

ชวยเหลือ

รวม  จํานวนโครงการ 3 โครงการ 16,520,000  16,520,000    16,520,000  16,520,000  16,520,000       - - -

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

    4. ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

       4.1 แผนงานงบกลาง

ที่

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สมทบกองทุนระบบหลักประกัน เพื่อสรางเสริมสุขภาพการ สมทบกองทุนระบบหลัก 200,000      200,000        400,000      400,000      400,000      จํานวนผูได มีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ปองกันโรคและการฟนฟู ประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน รับบริการ

องคการบริหารสวนตําบล สุขภาพผานทางกองทุน หรือพื้นที่องคการบริหารสวน ดานสุขภาพ

ขามเปย หลักประกันสุขภาพระดับ ตําบลโนนสมบูรณโดยสมทบ

ทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 40 ของ

เงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

2 โครงการรณรงคปองกันโรค เพื่อปองกันและควบคุมการ  -จัดซื้อน้ํายาพนหมอก 100,000      100,000        100,000      100,000      100,000      รอยละของอัตรา ประชาชนรวมมือรวม สํานักปลัด

ไขเลือดออก แพรระบาดของโรคไขเลือด ควัน ทรายอะเบทฯลฯ การปวยดวยโรค ใจกันกําจัดแหลงเพาะ

ออกเพื่อใหประชาชนเกิด  -ออกใหบริการฉีดพน ไขเลือดออกลดลง พันธุยุงในครัวเรือน

ความเขาใจและรวมใจกัน หมอกควันในชุมชน ไมนอยกวารอยละ และที่สาธารณะ

กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายและสถานที่สําคัญตาง ๆ 20 ชวยลดอัตราอัตราการ

         4.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

     4. ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด ปวยดวยโรคไข

แหลงเพาะพันธุยุงลาย เลือดออก

3 โครงการรณรงคและควบคุม เพื่อใหประชาชนมีความรู  -จัดซื้อวัคซีนปองกันและ 70,000          70,000           - - - รอยละของจํานวน สามารถปองกันและ สํานักปลัด

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ความเขาใจเรื่องโรคพิษ ควบคุมโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวที่ไดรับ ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

สุนัขบาและจัดหาเวชภัณฑ การฉีดวัคซีนไมนอย ในตําบลขามเปยได

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา กวารอยละ 80

4 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อใหสุนัขและแมวไดรับ  -จัดซื้อวัคซีนปองกันและ - - 70,000          70,000          70,000          รอยละของจํานวน ชวยลดการเกิดโรค สํานักปลัด

ควบคุมโรคพิษสุนัขบาตาม การฉีดวัคซีนปองกันโรค ควบคุมโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวที่ไดรับ ในสัตวและจํานวนผูปวย

โครงการสัตวปลอดโรคคน พิษสุนัขบาและ ในอัตราตัวละ 30 บาท การฉีดวัคซีนไมนอยกวาจากโรคพิษสุนัขบาได 

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบาฯ ประชาสัมพันธใหประชาชน -ออกใหบริการฉีดวัคซีน รอยละ 80 และชวยใหบรรลุวัตถุ

มีความรูความเขาใจเกี่ยว ปองกันและควบคุมโรค ประสงคตามแผน

กับโรคพิษสุนัขบาและการ พิษสุนัขบาในเขตพื้นที่ ยุทธศาสตรการกําจัด

ดูแลสัตวอยางถูกตองรวม  -สํารวจขอมูลจํานวนสัตว พิษสุนัขบาใหหมดไป

ถึงความรับผิดชอบตอสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ภายในป พ.ศ.2563

เลี้ยงของตนเอง (สุนัขและแมว) ในอัตรา

ตัวละ 6 บาท/ป

5 โครงการจางอาสาสมัคร เพื่อเปนการสรางเสริม ผูสูงอายุที่มีภาวะ - - 500,000      500,000      500,000      จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีขวัญและ สํานักปลัด

บริบาลทองถิ่นเพื่อดูแล การดูแลสุขภาพใหกับ ติดเตียง ไดรับบริการ กําลังใจ ที่ไดรับการ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดานสุขภาพ ดูแลดานสุขภาพ

ตําบลขามเปย ในตําบลขามเปย รอยละ 90

         4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสงเสริมศักยภาพ สงเสริมทักษะการเรียนรู เยาวชนมีความรูใหมๆ - - 40,000         - - จํานวนเด็กและ เยาวชนมีความรูใหมๆกองการ

เยาวชนอัจฉริยะตําบล ของเด็กและเยาวชน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เยาวชนเขารวม มีความคิดริเร่ิม ศึกษาฯ

สามารถตอยอดความคิด กิจกรรมไมนอย สรางสรรคสามารถ

กวา 100 คน ตอยอดความคิด

7 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสงเสริมการใชวิธี สงเสริมการแพทย - - - 30,000         - จํานวนผูรับบริการคนในชุมชน สํานักปลัด

การแพทยแผนไทย รักษาแบบแพทย แผนไทย ทางการแพทย สุขภาพดี

แผนไทย แผนไทย

8 โครงการสงเสริมกิจกรรม  - เพื่อสงเสริมการออก ประชาชนมีการออกกําลัง - - - 500,000      - จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

การออกกําลังกายของ กําลังกายของประชาชน กายอยางตอเนื่อง กิจกรรมการออก ที่ดีหันมาใสใจ

ประชาชน  - เพื่อใหประชาชนมี  - จัดซื้อเครื่องเสียง กําลังกายไมนอย สุขภาพ

สุขภาพรางกายแข็งแรง ประกอบเพลง กวา 70  คน

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใหมีเวชภัณฑเคมีภัณฑ จัดซื้อเวชภัณฑและ 200,000     200,000      200,000     200,000     200,000     รอยละของเครื่องมือ มีวัสดุวิทยาศาสตร สํานักปลัด

วิทยาศาตรการแพทย และน้ํายาไวใชในปองกัน อุปกรณในการปองกัน เครื่องใชที่สามารถ ไวใชเพื่อควบคุมและ

และกําจัดโรคตางๆ  และควบคุมโรคในชุมชน จัดหาไดตามแผน ปองกันโรคอยาง

เพียงพอ

10 โครงการระบบบริการ  - เพื่อจัดตั้งหนวยกูชีพ ประชาชนไดรับบริการ 2,000,000    2,000,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000   จํานวนผูใช เพื่อใหผูปวยฉุกเฉิน สํานักปลัด

การแพทยฉุกเฉินองค อบต.ขามเปย ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉิน บริการการแพทย ไดรับปฎิบัติการ

การบริหารสวนตําบล  -เพื่อใหประชาชนที่เจ็บ อยางทันถวงที ฉุกเฉิน ฉุกเฉินที่ได

ขามเปย ปวยฉุกเฉินและประสบ มาตรฐานพนภาวะ

         4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุบัติเหตุไดรับการ ฉุกเฉินไดทันทวงที

บริการการแพทยฉุกเฉิน

ที่ทีมาตรฐานอยางทัน

ทวงที

11 จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ เพื่อบริการดานสุขภาพ สามารถปองกันโรค - - 500,000      - - จํานวนสุขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

หมูที่ 3 ของประชาชน ติดตอ เคลื่อนที่ ที่ดี

12 โครงการตั้งกองทุนยาสามัญ เพื่อบริการดานสุขภาพ ประชาชนไดรับการ - - - - 50,000        จํานวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ประจําหมูบาน  หมูที่ 1-12 ของประชาชนเบื้องตน บริการดานสุขภาพอยาง ไดรับบริการ ที่ดี

ทั่วถึง รอยละ70

13 โครงการตรวจคัดกรองผูมี เพื่อใหผูที่มีปญหาทาง ผูที่มีปญหาทางสายตา - - - 50,000         - จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ปญหาทางสายตาและ สายตาและผูสูงอายุที่อยู และผูสูงอายุที่อยูในเขต กิจกรรมไมนอย ที่ดี

ผูสูงอายุ  ในเขตตําบลขามเปยได ตําบลขามเปยไดรับการ กวา 100  คน

รับการตรวจสุขภาพทาง ตรวจสุขภาพทางสาย

สายตาทุกคน หากพบ ตาทุกคน หากพบ

ปญหาทางสายตา อาทิ 

ตอหินตอกระจกจะไดสง

ตอทําการรักษาตอไป

14 โครงการตรวจสุขภาพใน เพื่อแกปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุไดรับการบริการ - - - 50,000         - จํานวนผูสูงอายุ ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ชองปากและฟนในผูสูงอายุ ชองปากของผูสูงอายุโดย                   ตรวจสุขภาพปากอยาง เขารวมกิจกรรม ที่ดี

 - สรางสุขนิสัยในการ            ทั่วถึง ไมตํากวา 100 

ดูแลความสะอาดชอง คน

ปากแกผูสูงอายุ    

โครงการ วัตถุประสงคที่

งบประมาณและที่ผานมา
         4.2 แผนงานสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-จัดระบบบริการสงเสริม

ปองกันโรคในชองปาก  

ตามความจําเปน       

รวม  จํานวนโครงการ   14   โครงการ 2,570,000     2,570,000      3,810,000    3,900,000     3,320,000         - - -
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4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมี จัดฝกอบรม สัมมนา 100,000      100,000      100,000      จํานวนผูสูงอายุที่ ผูสูงอายุ สามารถ สํานักปลัด

ความเขมแข็งและ ทัศนศึกษาดูงานหรือจัด ไดเขารับการอบรม ดํารงชีวิตอยูใน

สามารถพึ่งพาตนเองได กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 50 คนสังคมไดอยางมี

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุข

ผูสูงอายุ เชนการตรวจ

สุขภาพ, การอบรมอาชีพ,

การตัดผม, การออกกําลัง

กาย,นันทนาการ ฯลฯ

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อสงเสริมใหสตรีมี จัดฝกอบรม สัมมนา 100,000      100,000      100,000      จํานวนสตรีที่ได สตรี สามารถดํารง สํานักปลัด

ความเขมแข็งและ หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เขารับการอบรม ชีวิตอยูในสังคมได

สามารถพึ่งพาตนเองได เกี่ยวของในการพัฒนา ไมนอยกวา 50 อยางมีความสุข

คุณภาพชีวิตสตรี เชน คน

การตรวจสุขภาพ, การ

อบรมอาชีพ, การตัดผม,

การออกกําลังกาย, 

นันทนาการ ฯลฯ

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสงเสริมใหคนพิการ จัดฝกอบรม สัมมนา 50,000         50,000         50,000        จํานวนคนพิการ คนพิการและผูดอย สํานักปลัด

และผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาส มีความ ทัศนศึกษาดูงาน หรือ และผูดอยโอกาส โอกาสสามารถ

เขมแข็งและสามารถ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ ที่ไดเขารับการฝก ดํารงชีวิตอยูใน

พึ่งพาตนเองได เกี่ยวของในการพัฒนา อบรมไมนอยกวา สังคมไดอยางมี

งบประมาณ
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4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

คุณภาพชีวิตคนพิการและ 50 คน ความสุข

ผูดอยโอกาส เชนการ

ตรวจสุขภาพ, การอบรม

อาชีพ,การตัดผม, การออก

กําลังกาย ฯลฯ

4 สงเคราะหเด็ก ผูสูงอายุ เพื่อใหเด็ก ผูสูงอายุ สงเคราะหเด็ก ผูสูงอายุ 30,000         30,000         30,000        รอยละ 60 ของ เด็ก ผูสูงอายุ สํานักปลัด

 ผูพิการและผูดอยโอกาส คนพิการผูดอยโอกาสที่ คนพิการและผูดอยโอกาส จํานวนเด็ก ผูสูง คนพิการ และ

มีฐานะยากจนประสบ  เชน สงเสริมอาชีพ จัดหา อายุคนพิการและ ผูดอยโอกาสไดรับ

ปญหาความทุกขยาก เครื่องมือในการประกอบ ผูดอยโอกาสที่ได การชวยเหลือและ

เดือดรอน ขาดผูอุปการะ อาชีพ สงเคราะหเคร่ือง รับความชวยเหลือ มีชีวิตความเปน

ดูแลไดรับความ อุปโภคบริโภค ฯลฯ อยูที่ดีขึ้น

ชวยเหลือทางสังคม

5 สงเสริม สนับสนุนผูพิการและ เพื่อสงเสริมใหผูพิการและ จัดฝกอบรมอาชีพ จัดหา 20,000          20,000          20,000          รอยละ 60 ของ ผูพิการและผูดอย กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาสในการประกอบ ผูดอยโอกาสมีรายได มี วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่อง จํานวนผูพิการและ โอกาสสามารถ สังคม

อาชีพ งานทํา ใชในการประกอบอาชีพ ผูดอยโอกาสที่ไดรับ ประกอบอาชีพมี

สงเสริมสนับสนุน รายไดและมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น

6 พัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสรางความรูความ จัดกิจกรรมการพัฒนาสตรี 30,000          30,000          30,000          จํานวนผูเขารวม ปญหาความรุนแรง กองสวัสดิการ

เขาใจและสรางเครือขาย และครอบครัวเชนการ กิจกรรมไมนอยกวา ที่เกิดขึ้นกับเด็ก สังคม

ในการปองกันและแกไข ปองกันและแกไขปญหาการ 30 คนตอกิจกรรม สตรีและบุคคลใน

ปญหาในเด็ก สตรีและ ตั้งครรภในวัยรุนการปองกัน ครอบครัวลดนอยลง

งบประมาณ
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4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บุคคลในครอบครัว และแกไขปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรีและ

บุคคลในครอบครัว การปอง

กันและแกไขปญหาการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร

 การเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง เปนตน

7 เยี่ยมเยียนผูสูงอายุ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน 30,000          30,000          30,000          จํานวนผูสูงอายุไม ผูสูงอายุมีขวัญและ กองสวัสดิการ

ใหกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุ นอยกวา 1 คนตอ มีกําลังใจท่ีไดรับ สังคม

หมูบาน การดูแลเยี่ยมเยียน

8 เยี่ยมเยียนผูพิการและผูดอย เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน 30,000          30,000          30,000          จํานวนผูพิการและ ผูพิการและผูดอย กองสวัสดิการ

โอกาส ใหกับผูพิการและผูดอย ผูพิการและผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสไม โอกาสมีขวัญและ สังคม

โอกาส นอยกวา 1 คนตอ กําลังใจ ที่ไดรับการ

หมูบาน ดูแล เยี่ยมเยียน

รวม  จํานวนโครงการ   8   โครงการ 390,000       390,000       390,000            - - -
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูง เพื่อสรางแหลงเรียนรู ผูสูงอายุในตําบลขามเปย - - - 100,000      - จํานวนผูเขารวม ผูสูงอายุมีสามารถ สํานักปลัด

อายุ รวมกันของผูสูงอายุ เขารวกิจกรรม กิจกรรมไมนอยกวาดํารงชีวิตอยูใน

300 คน สังคมไดอยางมี

ความสุข

2 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กและ ศูนยเยาวชนตําบล, เด็ก 50,000         50,000          50,000         50,000         50,000        รอยละ 25ของเด็ก เด็กและเยาวชนได สํานักปลัด

สภาเด็กและเยาวชนตําบล เยาวชนในพื้นที่ไดรวม และเยาวชนตําบลขามเปย และเยาวชนในการ จัดกิจกรรมที่เปน

ขามเปย กลุมกันจัดทํากิจกรรม รวมกลุมเพื่อจัดทํา ประโยชนตอสังคม

ในทางสรางสรรค โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการประกวดหมูบาน เพื่อใหคนในชุมชนดําเนิน ประชาชนดําเนิน - - - 100,000      - หมูบานในเขต ประชาชนดําเนิน สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตตามหลักปรัชญา ชีวิตตามหลักปรัชญา ตําบลขามเปยทั้ง ชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  12 หมู ปรัชญาเศรษฐกิจ

มีความเขมแข็ง พอเพียงชุมชน

เขมแข็ง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ ศูนยเยาวชนตําบล, เด็ก - - - - 50,000        รอยละ25ของเด็ก เด็กและเยาวชนได สํานักปลัด

ผูนําสภาเด็กและเยาวชน เยาวชนในพื้นที่ไดรวม และเยาวชนตําบลขามเปย และเยาวชนในการ จัดกิจกรรมที่เปน

กลุมกันจัดทํากิจกรรม รวมกลุมเพื่อจัดทํา ประโยชนตอสังคม

ในทางสรางสรรค โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการอบรมคนดีศรี เพื่อพัฒนาคุณธรรม เด็กและเยาวชนเปน - - 50,000         - - จํานวนผูเขารวม เด็กและเยาวชนเปนสํานักปลัด

แผนดิน จริยธรรม ความซื่อสัตย ผูประพฤติปฏิบัติตนตาม กิจกรรมไมนอยกวา ผูประพฤติปฏิบัติ

 และการรักษาวินัยของ หลักคุณธรรมจริยธรรม 100 คน ตนตามหลัก

เยาวชนในพื้นที่ คุณธรรมจริยธรรม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการวัฒนธรรมไทย  -เพื่อใหอนุชนรุนหลัง  ประชาชน ตําบลขามเปย - - - 50,000         - จํานวนผูเขารวม ประชาชนตําบล สํานักปลัด

สายใยชุมชน ไดมีความภาคภูมิใจ เกิดความภูมิใจในความ กิจกรรมไมนอยกวา ขามเปยเกิดความ

ในบรรพบุรุษของตน    เปนไทย เห็นคุณคาใน 100 คน ภูมิใจในความเปน

 - เพื่อแสดงภูมิปญญา ภูมิปญญาไทย ไทย เห็นคุณคาใน

ทองถิ่นปราชญชาวบาน ภูมิปญญาไทย

7 โครงการอบรมและสงเสริม  -เพื่อรณรงคปลุกจิต เยาวชนรูปญหาและ 50,000         50,000          50,000         50,000         50,000        จํานวนผูเขารวม  กลุมเปาหมายมี สํานักปลัด

ใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด สํานึกในการปองกันและ โทษของยาเสพติด กิจกรรมไมนอยกวา จิตสํานึกในการ

แกไขปญหายาเสพติด 100 คน ปองกันและแกไข

 -เพื่อกระตุนให ปญหายาเสพติด

ประชาชนเกิดความ เกิดความตระหนัก

ตระหนักและเขามามี และเขามามีสวน

สวนรวมในการแกไข รวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด

8 โครงการสงเสริมความรูแก เพื่อสงเสริมความรูแกผูสูงอายุผูสูงอายุคนพิการ ผูปวย 50,000         50,000          50,000         50,000         50,000        จํานวนผูเขารวม ผูสูงอายุคนพิการ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย  คนพิการ ผูปวยเอดส เอดสกลุมสตรี กลุมผูดอย กิจกรรมไมนอยกวา ผูปวยเอดสกลุมสตรี

เอดสกลุมสตรี กลุมผูดอย กลุมสตรี กลุมผูดอย โอกาสมีองคความรูใน 100 คน กลุมผูดอยโอกาส

โอกาส โอกาส ชุมชน มีความรูในการ

ดําเนินชีวิต

9 อุดหนุนที่ทําการปกครอง อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อใหอําเภอตระการ 30,000         30,000          30,000         30,000         30,000        ประชาชมีความ การแกไขปญหา สํานักปลัด

อําเภอตระการพืชผล อําเภอตระการพืชผล พืชผลจัดกิจกรรมตาม พึงพอใจในปองกัน ยาเสพติดมีประสิทธิ

ตามโครงการขับเคลื่อน ตามโครงการขับเคลื่อน โครงการที่ขอรับเงิน การแกไขปญหา ภาพมากขึ้นและลด

นโยบายปองกันและแกไข นโยบายปองกันและ อุดหนุน ยาเสพติด ปญหายาเสพติด

ปญหายาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด
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งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

         4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อุดหนุนที่ทําการปกครอง อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อใหจังหวัดอุบลราชธานี 30,000         30,000          30,000         30,000         30,000        ประชาชมีความ การแกไขปญหา สํานักปลัด

จังหวัดอุบลราชธานีตาม จังหวัดอุบลราชธานีตาม ลจัดกิจกรรมตาม พึงพอใจในปองกัน ยาเสพติดมี

โครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับเงิน การแกไขปญหา ประสิทธิภาพมาก

การขับเคลื่อนนโยบายการ การขับเคลื่อนนโยบาย อุดหนุน ยาเสพติด ขึ้นและลดปญหา

แกไขปญหายาเสพติดตาม การแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด

ยุทธศาสตรและแนวขอ ตามยุทธศาสตรและแนว

สั่งการ คสช. ขอสั่งการ คสช.

11 อุดหนุนที่ทําการปกครอง อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อใหอําเภอตระการ 50,000         50,000          50,000         50,000         50,000        ประชาชมีความ การแกไขปญหา

อําเภอตระการพืชผล ตาม อําเภอตระการพืชผล พืชผลจัดกิจกรรมตาม พึงพอใจในปองกัน ยาเสพติดมี

โครงการขอรับเงินอุดหนุน ตามโครงการขอรับเงิน โครงการที่ขอรับเงิน การแกไขปญหา ประสิทธิภาพมาก

การขับเคลื่อนนโยบายการ อุดหนุนการขับเคลื่อน อุดหนุน ยาเสพติด ขึ้นและลดปญหา

แกไขปญหายาเสพติด นโยบายการแกไขปญหา ยาเสพติด

จากอปท. ยาเสพติดจากอปท.

12 อุดหนุนที่ทําการปกครอง อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อใหจังหวัดอุบลราชธานี 50,000         50,000          50,000         50,000         50,000        ประชาชมีความ การแกไขปญหา

จังหวัดอุบลราชธานีตาม จังหวัดอุบลราชธานีตาม ลจัดกิจกรรมตาม พึงพอใจในปองกัน ยาเสพติดมี

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการขับเคลื่อน โครงการที่ขอรับเงิน การแกไขปญหา ประสิทธิภาพมาก

ปองกันและแกไขปญหายา นโยบายปองกันและ อุดหนุน ยาเสพติด ขึ้นและลดปญหา

เสพติด แกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด

13 อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือ อุดหนุนหนวยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนหนวยงาน 100,000      100,000        100,000      100,000      100,000      อุดหนุนหนวยงาน หนวยงานราชการ/ สํานักปลัด

องคกรเอกชนในกิจกรรม หรือองคกรเอกชน ราชการ/องคกรเอกชน ของรัฐหรือองคกร องคกรเอกชน

อันเปนสาธารณะประโยชน ตามกิจกรรมที่ขอรับเงิน เอกชนในกิจกรรม สามารถดําเนินการ

อุดหนุน อันเปนสาธารณะ โครงการไดสําเร็จ

ประโยชน

รวม  จํานวนโครงการ   13   โครงการ 410,000       410,000        460,000       660,000       460,000            - - -

รวมจํานวนโครงการยุทธศาสตรที่  4  จํานวน  41  โครงการ 19,500,000       19,500,000         21,180,000       21,470,000       20,690,000       

สํานักปลัด

โครงการ

         4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

62,150,000                  

วัตถุประสงค
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สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา

ที่



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนเขาใจในบท  -จัดเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือ 50,000     50,000     50,000     50,000      50,000     รอยละ 70 ของ ประชาชนมีความเขา สํานักปลัด

บาทหนาที่และเขาถึงบริการ รับฟงปญหาความตองการของ จํานวนครัวเรือนที่ ใจในบทบาทหนาที่และ

ตางๆ ของ อบต.และหนวย ประชาชน เขารวมกิจกรรม ไดรับบริการตางๆของ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  -จัดอบรมใหความรูและนํา อบต. และหนวยงาน

บริการของ อบต.และหนวยงาน ที่เกี่ยวของ

ตาง ๆ ไปบริการประชาชน

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อใหขอมูลแผนที่ภาษีและ  -จางเหมาบุคคลสํารวจขอมูล 500,000   150,000   150,000   150,000    150,000   รอยละ 100 ของ การจัดเก็บภาษีมีความ กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ทะเบียนทรัพยสินมีความถูกตอง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน พื้นที่ที่จัดทําแผนที่ ถูกตองและมี

ตามความเปนจริง  -จัดสงบุคลากรเขารับการฝก ภาษีและทะเบียน ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงฐาน ทรัพยสินแลวเสร็จ

ขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรฯ 

(GIS)

3 โครงการจัดทําผังเมือง.   เพื่อสํารวจและจัดทําขอมูลทาง จัดทําผังเมืองตําบลขามเปย - - - - 700,000     รอยละ 100 ของ มีขอมูลทางกายภาพ กองชาง

กายภาพการผังเมือง (แผนที่ พื้นที่ตําบลขามเปย เชิงพื้นที่ในระบบสาร

มาตราสวน 1:4,000) สนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วตําบลขามเปย มาตราสวน 1:4,000 ที่มี

ความถูกตองและทันสมัย

สําหรับใชในการวางผังเมือง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

     5. ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ การบริการประชาชน
         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ.02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000     100,000     100,000     100,000      100,000     จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา สมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรม กิจกรรมไมนอย สํานึกในพระกรุณาธิคุณ

อยูหัว พระบรมราชนีนาถและ ราชนีนาถและพระบรม กวา 100 คน ตอสถาบันพระมหากษัติย

พระบรมวงศานุวงศในโอกาสตาง ๆ วงศานุวงศในโอกาสตาง ๆ

5 โครงการกอสรางศูนยขอมูลขาวสาร  -เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจ ศูนยขอมูลขาวสารประจํา - - - 100,000      - รอยละ 70 ของ  -เพื่อใหประชาชนสามารถ สํานักปลัด

ประจําตําบล ดูขอมูลขาวสารของราชการได ตําบลขามเปย ผูมาใชบริการ ตรวจดูขอมูลขาวสารของ

 -เพื่อใหการดําเนินการเผยแพร ราชการได 

ขอมูลขาวสารของราชการ  -เพื่อใหการดําเนินการ

เปนไปอยางถูกตองและมี เผยแพรขอมูลขาวสาร

ประสิทธิภาพ ของราชการเปนไป

อยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ

6 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ จัดอบรมใหความรูกับ 300,000     300,000     300,000     300,000      300,000     จํานวนผูเขารวม ผูเขารับการอบรมไดรับ สํานักปลัด

ประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหาร สมาชิกสภา กิจกรรมไมนอย ความรูความเขาใจในหนาที่

พนักงานสวนตําบลลูกจางและ ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล กวา 100 คน รอยละ 70

พนักงานจางใหดียิ่งขึ้น ลูกจางและพนักงานจาง

7 โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ ประชาชนตําบลขามเปย - - 50,000       50,000        50,000       รอยละ 80 ของ  - ไดแนวทางหรือในการ สํานักปลัด

ของประชาชน ของประชาชนตอการใหบริการ ประเมินผลความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพการ

และการพัฒนาศักยภาพการให ตอการใหบริการ ของผูรับบริการ ใหบริการขององคกร

บริการ ของอบต.ขามเปย ปกครองสวนทองถิ่น

8 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร เพื่อจัดการเลือกตั้งผูบริหารและ จัดการเลือกตั้งนายก อบต. - 600,000     600,000     100,000      100,000     รอยละของ การเลือกตั้งเปนไปตาม

และสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาฯ กรณีครบวาระ และสมาชิกสภา อบต.กรณี ประชาชนผูมาใช กฎหมายและตามที่

หรือตําแหนงวางลง ครบวาระ/ยุบสภา/แทน สิทธิเลือกตั้งไม คณะกรรมการจัดการ

ตําแหนงที่วางหรือกรณีอื่น ๆ นอยกวารอยละ70 เลือกตั้งกําหนด

สํานักปลัด

         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

144



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บํารุงรักษาระบบเว็บไซต เพื่อใหมีเว็บไซตเปนชองทาง คาใชจายในการเชาพื้นที่ 100,000     100,000     100,000     100,000      100,000     คาบํารุงรักษา หนวยงานมีเว็บไซตไว สํานักปลัด

ในการติดตอสื่อสารหรือ เว็บไซดคาธรรมเนียมชื่อ ระบบเว็บไซด เปนชองทางในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารของ โดเมนหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ หนวยงานตอป ติดตอสื่อสารและ

ทางราชการ ที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของทางราชการ

10 จัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารผล จัดทําสื่อเอกสารประชา - - 30,000       30,000        30,000       รอยละความพึง ประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัด

ขาวสารขององคการบริหารสวน การดําเนินงานของ อบต.ตาม สัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร พอใจของประชาชน ขอมูลขาวสาร ผลงาน 

ตําบลขามเปย อํานาจหนาที่และตามนโยบาย ผลการดําเนินงานของ อบต. ในการรับรูขอมูล นโยบาย และไดตรวจ

การพัฒนา อบต.ใหประชาชน ขาวสารจากอบต. สอบผลการดําเนินงาน

ไดรับทราบ ขามเปยไมนอยกวา ประจําปของ อบต.

รอยละ 80

11 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชน  -จัดหาของที่ระลึกโลรางวัล ใบ - - - 100,000      100,000     รอยละ 70 ของ รายไดจากการเก็บภาษี กองคลัง

การจัดเก็บภาษี ชําระภาษีตรงตามกําหนดเวลา ประกาศกียรติคุณฯ ระดับอัตราการจัด เพิ่มขึ้นและการจัดเก็บ

และการจัดเก็บภาษีมี  -จัดทําสื่อสิ่งพิมพเอกสาร เก็บรายได รายไดมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธการชําระภาษี มากยิ่งขึ้น

12 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม  เพื่อใหผูเขารวมอบรมได คณะผูบริหาร เจาหนาที่อบต.ขามเปนทํางานมีศักยภาพ- - 50,000       50,000        - รอยละ 70 ของ ผูเขารวมอบรมไดทราบ กองคลัง

ประสิทธิภาพการจัดหาวัสดุ ทราบถึงหลักการและแนวทาง การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ คณะผูบริหาร ถึงหลักการและแนวทาง

การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ ระเบียบกระทรวงการคลังวา เจาหนาที่ การปฏิบัติงานที่สอดคลอง

ระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการพัสดุของหนวยงาน อบต.ขามเปย กับระเบียบกระทรวงการ

ดวยการพัสดุของหนวยงานภาครัฐ ภาครัฐ คลังวาดวยการพัสดุของ

และนํามาปฏิบัติงานไดอยางมี หนวยงานภาครัฐและนํามา

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

13 การบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อเปนการบํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและซอมแซม 100,000     100,000     100,000     100,000      100,000     รอยละ 80 ของ ครุภัณฑและทรัพยสิน สํานักปลัด,

ครุภัณฑเครื่องจักรกลและยาน ซอมแซมครุภัณฑเครื่องจักรกล ครุภัณฑเครื่องจักรกลและ ระดับความพึงพอใจ ตางๆ อยูในสภาพที่ กองการศึกษา

พาหนะ และยานพาหนะของอบต. ยานพาหนะ เชน รถยนต ของผูรับบริการ สามารถใชงานไดดี กองคลัง,

 รถบรรทุกเททาย และมีอายุการใชงาน กองชาง

ที่ยาวนานขึ้น

วัตถุประสงคโครงการ

         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

ที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 50,000       50,000       50,000       50,000        50,000       รอยละของ เพื่อพัฒนาแนวความคิดและ สํานักปลัด

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และศีลธรรมอันดีของบุคลากร พนักงาน ลูกจางพนักงานจาง บุคลากรที่ไดเขา สรางทัศนคติที่ดีตอการ

ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และผูที่เกี่ยวของ รับการฝกอบรม ปฏิบัติงาน

พนักงานจาง คณะผูบริหารและ ไมนอยกวา

สมาชิกสภาฯ รอยละ 80

15 จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติฯ จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ - 200,000     200,000     - - จํานวนซุมเฉลิม ประชาชนทั่วไปไดแสดง สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจา พระเกียรติฯ ที่ ออกถึงความจงรักภักดี

และสมเด็จพระนางเจาฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ อยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ ดําเนินการจัดซื้อ ตอสถาบัน

พระบรมราชินี พรอมติดตั้ง พระบรมราชินี พระบรมราชินี (2 ซุม/ป) พระมหากษัตริย

 -เพื่อแสดงความจงรักภักดี

และเทิดทูนตอสถาบัน

พระมหากษัตริยของปวงชน

ชาวไทย

16 จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ - 100,000     - - - จํานวนซุมเฉลิม ประชาชนทั่วไปไดแสดง สํานักปลัด

(รัชกาลที่ 10) พรอมติดตั้ง สมเด็จพระเจาอยูหัว ไฟเบอรกลาส พระเกียรติฯ ออกถึงความจงรักภักดี

มหาวิชาลงกรณ ที่จัดซื้อ ตอสถาบัน

บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย

(รัชกาลที่ 10) 

 -เพื่อแสดงความจงรักภักดี

และเทิดทูนตอสถาบัน

พระมหากษัตริยของปวงชน

๑๗ จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  -เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช มีอุปกรณเครื่องมือ อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน เครื่องใชที่เพียงพอและ ในการปฏิบัติงาน  เชน เครื่องใชที่เพียงพอ เครื่องใชที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ และเหมาะสมกับ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

 -เพื่อใหการใหบริการและการ อากาศ ตูเก็บเอกสาร ตูเย็น การปฏิบัติงาน งาน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ  เครื่องพิมพ Multifunction

สะดวกรวดเร็วและมี เลเซอร หรือ LED ขาวดํา/สี

ประสิทธิภาพ และอื่นๆ

         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  -เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช มีอุปกรณเครื่องมือ อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน เครื่องใชที่เพียงพอและเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน  เชน เครื่องใชที่เพียงพอ เครื่องใชที่เพียงพอและ

ในการปฏิบัติงาน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ และเหมาะสมกับ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

 -เพื่อใหการใหบริการและการ อากาศ ตูเก็บเอกสาร ตูเย็น การปฏิบัติงาน งาน
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ  เครื่องพิมพ Multifunction
สะดวกรวดเร็วและมี เลเซอร หรือ LED ขาวดํา/สี
ประสิทธิภาพ และอื่นๆ

19 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทํา สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด 10,000       - - - - อุดหนุนอําเภอ การจัดงานเปนไป สํานักปลัด
ตระการพืชผล  การปกครองอําเภอตระการ และกิจกรรมการกุศล ตระการพืชผล ดวยความเรียบรอนและ

พืชผล ตามโครงการขอรับเงิน อ.ตระการพืชผล จํานวน 1ครั้ง บรรลุวัตถุประสงค
อุดหนุนการจัดงานกาชาด   /ป
และกิจกรรมการกุศล ประจําป
งบประมาณ 2561

20  อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทํา สนับสนุนกิจกรรมการ 5,000         5,000         5,000         5,000          5,000         อุดหนุนอําเภอ การจัดงานรัฐพิธีเปนไป สํานักปลัด
อําเภอตระการพืชผล   การปกครองอําเภอตระการ จัดงานรัฐพิธีของอําเภอ ตระการพืชผล ดวยความเรียบรอนและ

พืชผล ตามโครงการขอรับ ตระการพืชผล จํานวน 1 ครั้ง บรรลุวัตถประสงค
เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี /ป
จากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

21 อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน สนับสนุนกิจกรรมงาน 10,000       - - - - อุดหนุนอําเภอ การจัดงานเปนไป สํานักปลัด
จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด กาชาดและกิจกรรมการ ตระการพืชผล ดวยความเรียบรอนและ

อุบลราชธาน ีเพื่ออุดหนุน กุศลจ.อุบลราชธานี จํานวน 1ครั้ง บรรลุวัตถุประสงค
การดําเนินกิจการของเหลา /ป
กาชาด ประจําป
งบประมาณ2561

22 อุดหนุนองคการบริหารสวน เพื่ออุดหนุนศูนยขอมมูล อุดหนุนศูนยขอมมูลขาว 20,000     20,000     - - - รอยละ 80 ของ ประชาชนสามารถคนหา สํานักปลัด
ตําบลคอนสาย ตามโครงการ ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง สารการจัดซื้อจัดจางของ ระดับความพึงพอใจ ขอมูลขาวสารของ
บริหารศูนยรวมขอมูลขาวสาร ของ อปท.  อปท. ของผูรับบริการ ราชการเองได
การซื้อหรือการจางของอปท.
และศูนยประสานราชการสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ

23 อุดหนุนองคกรปกครองสวน เพื่ออุดหนุนตามโครงการ หนวยงานที่ขอรับ 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000     รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ
ทองถิ่นตามโครงการอุดหนุน อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม ระดับความพึง ชวยเหลือและคนหา
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ ในการชวยเหลือประชาชน พอใจของผูรับ ขอมูลขาวสารของ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร ขององคกรปกครองสวน บริการ ราชการเองได
ปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่น

         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ  -จัดนิทรรศการเผยแพรพระราช 20,000       20,000       20,000       20,000        20,000       จํานวนผูเขารวม ประชาชนเกิดความรัก สํานักปลัด

และปลูกจิตสํานึก คานิยม กรณียกิจฯ กิจกรรมไม สมัครสมานสามัคคี

อุดมการณ ความจงรักภักดี  -จัดฝกอบรมและจัดกิจกรรม นอยกวา50 คน ในความเปนชนชาติไทย

การปกปองและเทิดทูน รณรงคปลูกจิตสํานึก คานิยม ที่มีสถาบันพระมหา

สถาบันสําคัญของชาติ อุดมการณความจงรักภักดี กษัตริยเปนศูนยกลาง

การปกปองและเทิดทูนสถาบัน รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ

สําคัญของชาติ และคงอยูคูชาติไทย

ตลอดไป

รวม  จํานวนโครงการ   24   โครงการ 1,285,000 1,815,000 1,825,000 1,225,000   1,775,000     - - -
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         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความ อสม. ผูนําชุมชน ประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000        - ผูเขารวม ประชาชนในพื้นที่มีความ สํานักปลัด

ตําบลขามเปย รูเรื่องการลดการคัดแยกขยะ ตําบลขามเปย อบรมไดรับ รูเรื่องการลดการคัดแยก

และประโยชนของการคัดแยก ความรูในการ ขยะจากตนทาง

ขยะจากตนทาง คัดแยกขยะ 

รอยละ 80

2 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูดาน -สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 30,000     30,000     30,000     30,000      30,000     ผูเขารวมอบรม ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรเตามหลักปรัชญา ทางการเกษตรใหกับ ไดรับความรู การเกษตรเตามหลัก

ศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรในพื้นที่ รอยละ 80 ปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง

ลําการเกษตรอยางยั่งยืน

ลดคาใชจาย

3 โครงการประกวดชุมชนปลอด  -เพื่อรณรงคปลุกจิต เยาวชนรูปญหาและ - - - 50,000      - หมูบานที่ 12  กลุมเปาหมายมี สํานักปลัด

ยาเสพติด สํานึกในการปองกันและ โทษของยาเสพติด หมูเขารวม จิตสํานึกในการ

แกไขปญหายาเสพติด โครงการ ปองกันและแกไข

 -เพื่อกระตุนให ปญหายาเสพติด

ประชาชนเกิดความ เกิดความตระหนัก

ตระหนักและเขามามี และเขามามีสวน

สวนรวมในการแกไข รวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด

4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟงปญหาความคิดเห็น เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ 50,000     50,000     50,000     50,000      50,000     รอยละของจํานวน เกิดกระบวนการมีสวน สํานักปลัด

เพื่อทําแผนชุมชนและเครือขาย และขอเสนอแนะที่สามารถ ภาคีจากภาคสวนราชการ ผูที่เขารวมประชุม รวมของภาคสวนตางๆ

องคกรชุมชน สะทอนปญหาความตองการ ตาง ๆ อาทิ ผูแทนจาก สัมมนาประชาคม ในการกําหนดทิศทาง

          5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

      5. ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ การบริการประชาชน

โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ของประชาชนและบูรณาการ สวนราชการ ภาคเอกชน หมูบาน, ประชาคม การพัฒนาและทําให
ความรวมมือระหวางองคกร  องคกรชุมชนและประชาชน ตําบล ไมนอยกวา การจัดทําแผนงาน
ภาครัฐ เอกชนรวมทั้งชุมชน คณะกรรมการพัฒนา อบต. รอยละ 70 โครงการและจัดสรร
ในการกําหนดทิศทางการ คณะกรรมการสนับสนุนการ งบประมาณไดอยางมี
พัฒนา อบต. จัดทําแผนพัฒนา อบต. ประสิทธิภาพ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
 -รวบรวมแผนงานโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาองค
การบริหารสวนตําบลตาม
ขั้นตอนแหงระเบียบฯ

5 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อรับฟงปญหาความคิดเห็น เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ 50,000     50,000     50,000     50,000      50,000     รอยละของจํานวน เกิดกระบวนการมีสวน สํานักปลัด
เพื่อการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และขอเสนอแนะที่สามารถ ภาคีจากภาคสวนราชการ ผูที่เขารวมประชุม รวมของภาคสวนตางๆ

สะทอนปญหาความตองการ ตาง ๆ อาทิ ผูแทนจาก สัมมนาประชาคม ในการกําหนดทิศทาง
ของประชาชนและบูรณาการ สวนราชการ ภาคเอกชน หมูบาน, ประชาคม การพัฒนาและทําให
ความรวมมือระหวางองคกร  องคกรชุมชนและประชาชน ตําบล ไมนอยกวา การจัดทําแผนงาน
ภาครัฐ เอกชนรวมทั้งชุมชน คณะกรรมการพัฒนา อบต. รอยละ 70 โครงการและจัดสรร
ในการกําหนดทิศทางการ คณะกรรมการสนับสนุนการ งบประมาณไดอยางมี
พัฒนา อบต. จัดทําแผนพัฒนา อบต. ประสิทธิภาพ

6 โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟงปญหาความคิดเห็น เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ - 50,000       50,000       50,000        50,000       รอยละของจํานวน เกิดกระบวนการมีสวน สํานักปลัด
และขอเสนอแนะที่สามารถ ภาคีจากภาคสวนราชการ ผูที่เขารวมประชุม รวมของภาคสวนตางๆ
สะทอนปญหาความตองการ ตาง ๆ อาทิ ผูแทนจาก สัมมนาประชาคม ในการกําหนดทิศทาง
ของประชาชนและบูรณาการ สวนราชการ ภาคเอกชน หมูบาน, ประชาคม การพัฒนาและทําให
ความรวมมือระหวางองคกร  องคกรชุมชนและประชาชน ตําบล ไมนอยกวา การจัดทําแผนงาน
ภาครัฐ เอกชนรวมทั้งชุมชน คณะกรรมการพัฒนา อบต. รอยละ 70 โครงการและจัดสรร
ในการกําหนดทิศทางการ คณะกรรมการสนับสนุนการ งบประมาณไดอยางมี
พัฒนา อบต. จัดทําแผนพัฒนา อบต. ประสิทธิภาพ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
 -รวบรวมแผนงานโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาองค
การบริหารสวนตําบลตาม
ขั้นตอนแหงระเบียบฯ

          5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อรับฟงปญหาความคิดเห็น  -จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ - - 30,000       30,000        30,000       รอยละของจํานวน เกิดกระบวนการมีสวน สํานักปลัด

ขององคการบริหารสวนตําบล และขอเสนอแนะที่สามารถ การประชาคมทองถิ่น ผูที่เขารวมประชุม รวมของภาคสวนตางๆ

ขามเปย สะทอนปญหาความตองการ (สัดสวนระดับหมูบาน,ตําบล) สัมมนาประชาคม ในการกําหนดทิศทาง

ของประชาชนและบูรณาการ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ หมูบาน, ประชาคม การพัฒนาและทําให

ความรวมมือระหวางองคกร ภาคีจากภาคสวนราชการ ตําบล ไมนอยกวา การจัดทําแผนงาน

ภาครัฐ เอกชนรวมทั้งชุมชน ตาง ๆ อาทิ ผูแทนจากสวน รอยละ 70 โครงการและจัดสรร

ในการกําหนดทิศทางการ ราชการ ภาคเอกชน องคกร งบประมาณไดอยางมี

พัฒนา อบต. ชุมชนและประชาชน ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพัฒนา อบต.

 คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงาน อบต. 

 -รวบรวมแผนงานโครงการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลตาม

ขั้นตอนแหงระเบียบฯ

8 จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ - 100,000     - - - จํานวนซุมเฉลิม ประชาชนทั่วไปไดแสดง สํานักปลัด

(รัชกาลที่ 10) พรอมติดตั้ง สมเด็จพระเจาอยูหัว ไฟเบอรกลาส พระเกียรติฯ ออกถึงความจงรักภักดี

มหาวิชาลงกรณ ที่จัดซื้อ ตอสถาบัน

บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย

(รัชกาลที่ 10) 

 -เพื่อแสดงความจงรักภักดี

และเทิดทูนตอสถาบัน

พระมหากษัตริยของปวงชน

รวม  จํานวนโครงการ  8  โครงการ 180,000    330,000    260,000    310,000       210,000        - - -
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ที่ โครงการ

          5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่  2   การสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเชารถตูพยาบาลรับ  -เพื่อใหประชาชนที่เจ็บ สามารถรับ-สงผูปวย - - 2,000,000      2,000,000       2,000,000      รอยละ90 ประชาชนที่เจ็บปวย สํานักปลัด

สงผูปวยฉุกเฉิน ปวยฉุกเฉินและประสบ ฉุกเฉินไดทันทวงที ในการชวย ฉุกเฉินและประสบอุบัติ
อุบัติเหตุไดรับการ เหลือประชาชน เหตุไดรับการบริการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ทันทวงที การแพทยฉุกเฉินที่ที
ที่ทีมาตรฐานอยางทันทวงที มาตรฐานอยางทันทวงที

2 โครงการเชารถบริการ  -เพื่อใหประชาชนที่เจ็บ สามารถรับ-สงผูปวย - - 2,000,000      2,000,000       2,000,000      รอยละ90 ประชาชนที่เจ็บปวย สํานักปลัด
การแพทยฉุกเฉิน ปวยฉุกเฉินและประสบ ฉุกเฉินไดทันทวงที ในการชวย ฉุกเฉินและประสบอุบัติ

อุบัติเหตุไดรับการ เหลือประชาชน เหตุไดรับการบริการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ทันทวงที การแพทยฉุกเฉินที่ที
ที่ทีมาตรฐานอยางทันทวงที มาตรฐานอยางทันทวงที

3 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน เพื่อเปนการสนองแนว อุดหนุนหมูบานในการจัดทํา 240,000   240,000   240,000   240,000    240,000   จํานวนหมูบานที่ ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด
งานตามแนวทางโครงการ พระราชดําริของ โครงการตามพระราชดําริ ไดรับเงินอุดหนุน อนามัยที่สมบูรณ

พระราชดําริดานสาธารณสุข สมเด็จพระเจาอยูหัว ดานสาธารณสุขหมูบานละ แข็งแรง ปราศจากโรค

มหาวชิราลงกรณ 20,000 บาท จํานวน 12 ภัยไขเจ็บ และมีความ

บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 หมูบาน อยางนอย 3 โครงการ เปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม

ที่ใหความสําคัญกับงาน เชน โครงการรอบรมหมอ

สาธารณสุขเปนอยางยิ่ง หมูบานในพระราชประสงค, 

และเพ่ือแกปญหาใหกับ โครงการสืบสานพระราช

ประชาชนในดานสุขภาพ ปณิธานสมเด็จยาตานภัย

อนามัยและดานเศรษฐกิจ มะเร็งเตานม, การควบคุม

โรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ฯลฯ

งบประมาณ
วัตถุประสงค

      5. ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ การบริการประชาชน
          5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
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แบบ ผ.02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุนโครงการอบรมหมอ  - เพื่อใหแกนนําดานสุขภาพมี อบรมแกนนําดานสุขภาพมี 45,500     - - - - ผูเขารวมอบรม มีแกนนําดานสุขภาพมี สํานักปลัด

หมูบานในพระราชประสงค  ความรูเกี่ยวกับการรักษา ความรูเกี่ยวกับการรักษา ไดรับความรู ความรูเกี่ยวกับการรักษา

หมูที่  1,2,4,9,10 พยาบาลเบื้องตนไดอยาง พยาบาลเบื้องตนไดอยาง รอยละ 80 พยาบาลเบื้องตนไดอยาง

ถูกตอง  ถูกตอง  ถูกตอง 

 -เพื่อใหแกนนําดานสุขภาพ

มีความรูเกี่ยวกับการรักษา

โรคอยางงาย

5 อุดหนุนโครงการสืบสาน  - เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สามารถลดจํานวนผูปวย 29,500     - - - - จํานวนผูปวย เพื่อพัฒนาและขยายผล สํานักปลัด

พระราชปณิธานสมเด็จยา ของสมเด็จพระศรีนคริน โรคมะเร็งเตานมได ที่ลดลง ของระบบคัดกรอง

ตานภัยมะเร็งเตานม ทราบรมราชชนนี ผูทรงกอ มะเร็งเตานม ที่เริ่มดวย

หมูที่ 3,5,11,12,6 ตั้งมูลนิธิถันยรักษฯ การตรวจเตานมดวย

 -เพื่อชวยใหผูหญิงไทยพนภัย ตนเอง

มะเร็งเตานมซึ่งเปนสาเหตุ

การตายอันดับ 1 ของมะเร็ง

สตรีไทยในปจจุบัน

6 การควบคุมโรคขาดสาร เพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีน สามารถลดจํานวนผูปวย 27,420     - - - - รอยละ 80 ประชาชนในเขต สํานักปลัด

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ ของประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดสารไอโอดีน ของกลุมเปา ตําบลขามเปยมีความรู

รัตนราชสุดาฯสยามบรม หมายมีความรู  เรื่อง การควบคุม

ราชกุมารีหมูที่ 2,3,6,8,12 การควบคุม ปองกันโรคขาดสาร

ปองกันโรคขาด ไอโอดีนเพิ่มขึ้น

สารไอโอดีนเพิ่มขึ้น

7 การปรับปรุงภาวะโภชนาการ  - เพื่อใหเด็กไดรับความรู เด็กในเขตตําบลขามเปยมี 23,500     - - - - รอยละเด็ก เด็กไดรับความรูดาน สํานักปลัด

และสุขภาพเด็กของสมเด็จ ดานอาหารและโภชนาการ สุขภาพรางกายแข็งแรง ที่ไดรับอาหาร อาหารและโภชนาการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม และการสรางเสริมพฤติกรรม ตามหลัก และการสรางเสริม

บรมราชกุมารี หมูที่ 1,2,3,4 สุขภาพและอนามัยสิ่ง โภชนาการ พฤติกรรมสุขภาพและ

,5,10,11 แวดลอมอันจะชวยใหเด็ก อนามัยสิ่งแวดลอมอัน

และเยาวชนมีภาวะโภชนา จะชวยใหเด็กและเยาวชน

การและสุขภาพ รางกาย มีภาวะโภชนาการและ

แข็งแรง สุขภาพรางกายแข็งแรง

          5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ  - เพื่อใหแมและเด็กไดรับ แมและเด็กมีสุขภาพที่ดีตาม 18,000     - - - - รอยละแม แมและเด็กไดรับความรู สํานักปลัด

อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ความรูดานอาหารและโภชนา หลักโภชนาการ และเด็กมี ดานอาหารและโภชนา

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที2่,6,8 การและการสรางเสริม สุขภาพที่ดี การและการสรางเสริม

พฤติกรรมสุขภาพและอนามัย พฤติกรรมสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมอันจะชวยใหแม อนามัยสิ่งแวดลอมอัน

และเด็กและเยาวชนมีภาวะ จะชวยใหแมและเด็ก

โภชนาการและสุขภาพรางกาย และเยาวชนมีภาวะโภชนา

แข็งแรง การและสุขภาพรางกาย

แข็งแรง

9 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ  -เพื่อแกไขปญหาและควบคุม ประชาชนไดตรวจพยาธิ 44,500     - - - - จํานวนผูเขารวม  สามารถแกไขปญหา สํานักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตน โรคพยาธิในชุมชน ไดรับยาถายพยาธิเพื่อรักษา กิจกกรมไม และควบคุมโรคพยาธิ

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามชนิดของพยาธิ นอยกวา100คน ในชุมชน

 หมูที1่,4,7,8,9

10 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน  -เพื่อรณรงคพัฒนา เด็กนักเรียนและประชาชน 41,200     - - - - จํานวนผูเขารวม บริเวณที่พักอาศัยและ สํานักปลัด

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ในชุมชน กิจกกรมไม สถานที่สาธารณะของ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ในชุมชน นอยกวา100คน ชุมชนมีความสะอาด

บรมราชกุมารี หมูที่ 3,5,10 เรียบรอย สวยงาม 

,11,12 ประชาชนมีสุขภาพดีมี

ความสามัคคีในชุมชน

รวม  จํานวนโครงการ  10   โครงการ 469,620    240,000    4,240,000 4,240,000    4,240,000     - - -

          5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร ที่  7   การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางรั้วที่ทําการ เพื่อรักษาความปลอดภัยใน กอสรางรั้วที่ทําการ 500,000   500,000   - - - กอสรางรั้วที่  มีความปลอดภัยในชีวิต กองชาง
 อบต.ขามเปย ชีวิตและทรัพยสินของ อบต.ตามแบบที่ ทําการอบต. และทรัพยสินของรวม

ราชการ อบต.ขามเปยกําหนด ทั้งความปลอดภัยของ
  สถานที่ราชการ 

2 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวก ลานจอดรถประจํา - - - 1,000,000       - ระดับความพีง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ที่ทําการอบต.ขามเปย แกประชาชนผูมาติดตอ อบต.ตามแบบที่ พอใจของผูรับ ในการมาติดตอราชการ

ราชการ อบต.ขามเปยกําหนด บริการไมนอยกวา

รอยละ 80

3 ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อจัดสถานที่ใหมีความ ปรับสภาพภูมิทัศนทั้งภายใน - - 50,000       50,000        50,000       รอยละ 80 ของ มีสถานที่ ส่ิงแวดลอม กองชาง

สะอาดและมีบรรยากาศ และภายนอกอาคารสํานักงาน ระดับความพึง และสิ่งอํานวยความ

สิ่งแวดลอมที่ดีไวบริการ  เชน จัดสวนหยอม ปลูกตนไม พอใจของผูรับ สะดวกเพื่อใหบริการ

ประชาชน  ทางเดินรอบอาคาร ฯลฯ บริการ ที่ดีกับประชาชน

4 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนศูนยการเรียนรูและ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - - 3,000,000       - จํานวนอาคาร อบต. มีสถานที่ในการ กองชาง

อเนกประสงค ทํากิจกรรมสาธารณะรวมกัน อเนกประสงคที่ จัดกิจกรรรมตางๆ ของ

ไดอยางเหมาะสม กอสราง ทางราชการอยาง

เพียงพอและเหมาะสม

5 โครงการกอสรางอาคารเก็บ เพื่อมีสถานที่เก็บพัสดุเก็บพัสดุ กอสรางอาคารเก็บพัสดุ - - - 5,000,000       - จํานวนอาคาร มีสถานท่ีเก็บพัสดุ กองชาง

พัสดุ อบต.ขามเปย ไดอยางเหมาะสม เก็บพัสดุ ของทางราชการอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

6 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใหมีหองน้ําบริการประชาชน กอสรางหองน้ํา - - - 500,000          - รอยละ 80 ของ มีหองน้ําบริการประชาชน กองชาง

อบต.ขามเปย ที่มาติดตอราชการอยางเพียงพอ รายละเอียดตามแบบแปลน ระดับความพึงพอ ที่มาติดตอราชการอยาง

ที่ อบต.ขามเปยกําหนด ใจของผูรับบริการ เพียงพอ
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รายละเอียดแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย

วัตถุประสงค

      5. ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ การบริการประชาชน

          5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

แบบ ผ.02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางสนามฟุตบอล เพื่อกอสรางสนามฟุตบอล กอสรางสนามฟุตบอล 1,000,000      - - - - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

ขนาดมาตรฐาน ใหไดขนาดมาตรฐาน ใหไดขนาดมาตรฐาน ระดับความพึงพอ กําลังกายและใชจัดการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ใจของผูรับบริการ แขงขันกีฬา
ที่ อบต.ขามเปยกําหนด

8 โครงการกอสรางสนามวอลเลย เพื่อกอสรางสนามวอลเลย กอสรางสนามวอลเลยบอล 1,000,000      - - - - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

บอลขนาดมาตรฐาน บอลขนาดมาตรฐาน ใหไดขนาดมาตรฐาน ระดับความพึงพอ กําลังกายและใชจัดการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ใจของผูรับบริการ แขงขันกีฬา
ที่ อบต.ขามเปยกําหนด

9 โครงการกอสรางสนามเปตอง เพื่อกอสรางสนามเปตอง กอสรางสนามเปตอง - - - 200,000          - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

ขนาดมาตรฐาน ใหไดขนาดมาตรฐาน ระดับความพึงพอ กําลังกายและใชจัดการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ใจของผูรับบริการ แขงขันกีฬา
ที่ อบต.ขามเปยกําหนด

10 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพื่อกอสรางสนามฟุตซอล กอสรางสนามฟุตซอล - - - 2,000,000       - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

ขนาดมาตรฐาน ใหไดขนาดมาตรฐาน ระดับความพึงพอ กําลังกายและใชจัดการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ใจของผูรับบริการ แขงขันกีฬา
ที่ อบต.ขามเปยกําหนด

11 โครงการกอสรางสนามตระกรอ เพื่อกอสรางสนามตะกรอ กอสรางสนามตะกรอ 200,000        - - - - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

ขนาดมาตรฐาน ใหไดขนาดมาตรฐาน ระดับความพึงพอ กําลังกายและใชจัดการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ใจของผูรับบริการ แขงขันกีฬา
ที่ อบต.ขามเปยกําหนด

12 โครงการรื้อถอนสภาองคการ เพื่อรื้อถอนสภาองคการ รื้อถอนสภาองคการบริหาร 500,000        - - - - รื้อถอนสภาองคการ รื้อถอนสภาองคการ กองชาง

บริหารสวนตําบลหลังเกา บริหารสวนตําบลหลังเกา สวนตําบลหลังเกา บริหารสวนตําบล บริหารสวนตําบลหลังเกา

ซึ่งทรุดโทรมเปนอันตรายตอ หลังเกา ซึ่งทรุดโทรมเปนอันตราย

ผูที่อาศัยอยูใกลเคียง ตอผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียง

13 โครงการรื้อถอนโรงขนม  เพื่อรื้อถอนโรงขนมที่เสื่อมสภาพรื้อถอนโรงขนมที่เสือม 100,000        - - - - รื้อถอนโรงขนมที่เสือม รื้อถอนโรงขนมที่เสือม กองชาง

หมูที่ 7 ไมสามารถใชงานได สภาพการใชงาน สภาพการใชงาน สภาพการใชงาน

และทรุดโทรมเปนอันตราย

ตอผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียง

          5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 การจัดทําผังเมือง. เพื่อใหชุมชนพัฒนาอยางมี มีการจัดทําผังเมือง จัดการ - - - 700,000          - รอยละของ อบต.มีผังเมืองเพื่อรองรับ กองชาง

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะและมี สํารวจออกแบบและวาง ความสําเร็จ การขยายเมืองในอนาคต

การพัฒนาอยางยั่งยืน ระบบโครงสรางพื้นฐานของ ในการจัด

ชุมชนใหเปนเมืองนาอยูใน ทําผังเมือง

เขตอบต.
15 โครงการธนาคารน้ําใตดิน เพื่อแกปญหาภัยแลงในพื้นที่ สามารถแกไขปญหาภัยแลง - - - 1,000,000       - รอยละใน สามารถแกไขปญหาภัย กองชาง

นอกเขตชลประทานและชวย และปองกันการเกิดน้ําทวม การแกไข แลงและปองกันการเกิด

แกไขปญหาน้ําทวม ปญหา น้ําทวม

น้ําแลง

และน้ําทวม

16 โครงการกอสรางอาคารอเนก เพื่อเปนศูนยการเรียนรูและ บริเวณที่ทําการอบต.ขามเปย - - - 500,000          - จํานวนอาคาร อบต. มีสถานที่ในการ กองชาง

ที่ทําการอบต.หลังเกา ทํากิจกรรมสาธารณะรวมกัน อเนกประสงคที่ จัดกิจกรรรมตางๆ ของ

กอสราง ทางราชการอยาง

เพียงพอและเหมาะสม

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขาง เพื่อให ถนนสองขางทาง ถนนสายนาคิแลน - - - 100,000        - - ประชาชน ถนนสายนาคิแลน- กองชาง

ทางถนนสายนาคิแลน - ขามเปย สายนาคิแลน - ขามเปย ขามเปย สัญจรไป-มา ขามเปยมีความ

มีความเปนระเบียบ สะดวกและ เรียบรอยสวยงาม

ปลอดภัยใน

การเดินทาง

รอยละ90

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนทางเขา ทางเขาตําบล ตามแบบที่ - - - 300,000    - กองชาง

ทางเขาตําบลขามเปย ตําบลใหมีความเปนระเบียบ อบต.ขามเปยกําหนด

หมูที่ 7

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

          5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใหมีน้ําประปาอุปโภค เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณระบบ 250,000   250,000   250,000   250,000    250,000   มีอุปกรณเครื่อง อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ

บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ประปา เชน มิเตอรน้ํา มือเครื่องใชที่ เครื่องใชที่เพียงพอและ

ทรายกรองน้ํา หินกรวด เพียงพอและ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

คลอรีน สารสมและอื่นๆ เหมาะสมกับการ งาน

ปฏิบัติงาน

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อนําไปซอมแซมไฟฟา เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 250,000   250,000   250,000   250,000    250,000   มีอุปกรณเครื่อง อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ

สองสวางในชุมชน เชน ฟวส สายไฟฟา ปลั๊ก มือเครื่องใชที่ เครื่องใชที่เพียงพอและ

ไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร เพียงพอและ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

และอื่นๆ เหมาะสมกับการ งาน

ปฏิบัติงาน

21 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชประโยชนในการพัฒนา เพื่อจัดหาวัสดุกอสราง 250,000   250,000   250,000   250,000    250,000   มีอุปกรณเครื่อง อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ

ตําบลขามเปย เพื่อประโยชนในการพัฒนา มือเครื่องใชที่ เครื่องใชที่เพียงพอและ

เชนไมตางๆ น้ํามันทาไม เพียงพอและ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

ทินเนอรปูนซีเมนต หินกรวด เหมาะสมกับการ งาน

หินคลุก ทราย แอสฟลต ปฏิบัติงาน

ยางมะตอยสําเร็จรูป 

ทอน้ําและอื่นๆ

๒๒ จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  -เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 250,000   250,000   250,000   250,000    250,000   มีอุปกรณเครื่องมือ อบต.มีอุปกรณเครื่องมือ กองชาง

ในการปฏิบัติงาน เครื่องใชที่เพียงพอและ ในการปฏิบัติงาน  เชน เครื่องใชที่เพียงพอ เครื่องใชที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ และเหมาะสมกับ เหมาะสมกับการปฏิบัติ

 -เพื่อใหการใหบริการและการ อากาศ ตูเก็บเอกสาร ตูเย็น การปฏิบัติงาน งาน

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความ  เครื่องพิมพ Multifunction

สะดวกรวดเร็วและมี เลเซอร หรือ LED ขาวดํา/สี

ประสิทธิภาพ และอื่นๆ

รวม  จํานวนโครงการ   22   โครงการ 4,300,000 1,500,000 1,150,000 15,250,000  1,050,000     - - -

รวมจํานวนโครงการยุทธศาสตรที่  5  จํานวน  41  โครงการ 6,234,620     3,885,000     7,475,000     21,025,000     7,275,000     - - -
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน เพื่อใหสมาชิก อปพร. ได ฝกอบรมทบทวนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของความ สมาชิก อปพร.ไดรับ สํานักปลัดฯ

เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทบทวนความรูและไดแลก ศึกษาดูงานการปองกัน พึงพอใจของผูเขา ความรูและประสบการณ

ของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และบรรเทาสาธารณภัย รับการอบรมไม และสามารถชวยเหลือ

พลเรือน ดานการปองกันและบรรเทา ของอาสาสมัครปองกันภัย นอยกวารอยละ งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ฝายพลเรือน(อปพร.) 80 สาธารณภัยไดยางมี

ประสิทธิภาพ

2 โครงการปองกันและลดอุบัติ เพื่ออํานวยความสะดวก ดูแล  -จัดกิจกรรมรณรงคขับ 20,000      20,000      20,000       20,000       20,000       อัตราการเกิดอุบัติ ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

เหตุทางถนนชวงเทศกาล สอดสองปองปรามพฤติกรรม ขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาล เหตุทางถนน สัญจรไปมาบนทอง

สงกรานต/เทศกาลปใหม ของผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอการที่ สําคัญ เชน เทศกาลปใหม ลดลงรอยละ 5 ถนนไดอยางสะดวก

จะกอใหเกิดอุบัติเหตุในชวง  เทศกาลสงกรานต และปลอดภัย และลด

เทศกาลสําคัญ  -จัดเจาหนาที่ออกหนวย อุบัติเหตุทางถนนใน

ใหบริการประชาชน ชวงเทศกาล

 -จัดตั้งดานชุมชนจุด

บริการประชาชน 

 -จัดทําปายรณรงคลด

อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

     6. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสราง ศูนย อปพร. เปนศูนยประสานงานเพื่อให กอสรางศูนย อปพร. 500,000     กอสราง ศูนย ประชาชนไดรับการ กองชาง

ความชวยเหลือประชาชน อบต.ตามแบบที่ อปพร. บริการชวยเหลือทันทวงที

อบต.ขามเปยกําหนด

4 จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เพื่อใหมีเครื่องมือและ จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่อง - - 300,000 300,000 300,000 รอยละของเครื่อง มีครุภัณฑในการสงเสริม สํานักปลัด,

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงาน มือเครื่องใชในการปองกัน มือเครื่องใชที่ การปองกันภัย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย สามารถจัดหาได

สาธารณภัยที่เพียงพอและมี ดังนี้ -ชุดฝกหรือชุด ตามแผน

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติการ อปพร. 

 -ชุดปฏิบัติการจพง.ปองกันฯ

 -เครื่องรับสงวิทยุ 

 -ขอตอดับเพลิง สายดับ

เพลิงและวัสดุวัสดุอุปกรณ

ดับเพลิง

 - หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบ

ดามปนชนิดอัลลอยด 

มียางหุม สามารถปรับ

การไหลของน้ําได 4

 ระดับจํานวน 2 ดาม

 - เลื่อยโซยนต 

จํานวน 1 ตัว

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝกอบรมปองกันและ  - เพื่อใหบุคลากรมีความรู  อปพร. ผูนําชุมชน - - 50,000     50,000     50,000     รอยละ 80 ของ  - เพื่อลดอัตราการเสี่ยงตอ สํานักปลัดฯ

ระงับอัคคีภัยตําบลขามเปย ความเขาใจในเรื่องการ สมาชิกสภาอบต. ของกลุม การเกิดเหตุอัคคีภัย

ปองกันอัคคีภัยรวมทั้ง เจาหนาที่อบต.ขามเปย เปาหมายได  - เพื่อปองกันการสูญเสีย

หลักการอพยพหนีไฟ ความรูความเขาใจใน รับความรู ทั้งชีวิตและทรัพยสินจาก

 - เพื่อลดอัตราการเสี่ยงตอ เรื่องการปองกันอัคคีภัย อัคคีภัย

การเกิดเหตุอัคคีภัย

 - เพื่อปองกันการสูญเสียทั้ง

ชีวิตและทรัพยสินจาก
อัคคีภัย

6 ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา เพื่อฝกซอมการประสานงาน  -ฝกซอมแผนปองกันและ - - 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการ สมาชิก อปพร. สํานักปลัด

สาธารณภัย ในการปองกันและระงับเหตุ ระงับเหตุจากสาธารณภัย ฝกซอมแผน เจาหนาที่ มีความรู

จากสาธารณภัยรวมกับหนวย หรือรวมฝกซอมกับหนวย 2 ครั้ง/ป และความสามารถ 

งานตาง ๆ งานอื่น กลาเผชิญเหตุสาธารณภัย

 -จัดฝกอบรมการฝกซอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปองกันและระงับเหตุ

จากสาธารณภัยตางๆให

กับสมาชิกอปพร.และ

เจาหนาที่สังกัดอบต.

ขามเปย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการหนึ่งทีมกูชีพกูภัย เพื่อฝกซอมการประสานงาน ผูเขารับการฝกอบรม - - 300,000   300,000   300,000   รอยละของผูเขา ผูเขารับการฝกอบรม สํานักปลัด

ในการปองกันและระงับเหตุ มีความรูในการปองกัน รับการอบรมได มีความรูในการปองกัน

จากสาธารณภัย และงับเหตุจาก รับความรูไมนอย และงับเหตุจาก

สาธารณภัย กวารอยละ 80 สาธารณภัย
8 โครงการไมเผาเราชวยกัน  -เพื่อใหประชาชนไดรับ ผูเขารับการฝกอบรม - - 50,000     50,000     50,000     รอยละของผูเขา ผูเขารับการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

ระวังไฟ ความรูในการแกไขปญหา มีความรูในการแกไขปญหา รับการอบรมได มีความรูในการแกไขปญหา
หมอกควัน หมอกควัน รับความรูไม หมอกควัน
 -เพื่อปองกันการเกิดมลพิษ
ทาง

นอยกวารอยละ
อากาศ 80

9 โครงการปองกันหมอกควัน  -เพื่อใหประชาชนไดรับ ผูเขารับการฝกอบรม - - 50,000     50,000     50,000     รอยละของผูเขา  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

และแกไขปญหาไฟปา ความรูในการแกไขปญหา มีความรูในการแกไข รับการอบรมได ความรูในการแกไขปญหา

หมอกควัน ปญหาหมอกควันและ รับความรูไม หมอกควัน

 -เพื่อใหประชาชนตระหนัก ตระหนักถึงพิษภัยของ นอยกวารอยละ  -ประชาชนตระหนัก

ถึงพิษภัยของไฟปา ไฟปา 80 ถึงพิษภัยของไฟปา

10 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใหมีเครื่องมือและ จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่อง - - - 100,000 - รอยละของเครื่อง มีครุภัณฑในการสงเสริม สํานักปลัดฯ

 (ที่จําเปนตองใชในงาน อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงาน มือเครื่องใชในการปองกัน มือเครื่องใชที่ การปองกันภัย
ปองกันฯ) ดานการปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย สามารถจัดหาได

สาธารณภัยที่เพียงพอและมี ตามแผน

ประสิทธิภาพ

ที่ วัตถุประสงค

     6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปองกันและชวยชีวิต  -เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี  เด็ก เยาวชนนักเรียนใน - -      30,000      30,000      30,000 รอยละของผูเขา  -เด็กและเยาวชนมีจิตสึนึก

เด็กจมน้ํา จิตสึนึกในการปองกันตนเอง เขตตําบลขามเปย รับการอบรมได ในการปองกันตนเองและ

และสามารถชวยเหลือผูอื่น รับความรูไม สามารถชวยเหลือผูอื่นจาก

จากการจมน้ําได นอยกวารอยละ การจมน้ําได

 -เพื่อใหผูปกครองได 80  -ผูปกครองไดตระหนัก

ตระหนักถึงอันตรายและ ถึงอันตรายและวิธีการ

วิธีการปองกันมิใหเกิดความ ปองกันมิใหเกิดความ

สูญเสียจากการจมน้ํา สูญเสียจากการจมน้ํา

รวม  จํานวนโครงการ   11   โครงการ 320,000    320,000    1,200,000 1,300,000   1,700,000      - - -

     6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากร เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี จัดกิจกรรมใหความรู - - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนในพื้นที่ไดมี สํานักปลัดฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนรวมในการอนุรักษ และสงเสริมใหประชาชน กิจกรรมไม สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ไดรวมกันดูแลรักษฟนฟู นอยกวา100 คน ทรัพยากรธรรมชาติ

ปาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมเชน จัดทํา

แนวกันไฟพัฒนาขุดลอก

คูคลอง กําจัดวัชพืชใน

แหลงน้ํา 

2 โครงการลอมรั้วรอบบริเวณ เพื่อปองกันอันตรายและ กอสรางรั้วลวดหนามรอบ - - - 100,000 - จํานวนหนอง ปองกันอันตรายและ กองชาง

หนองน้ําสาธารณประโยชน ความเปนระเบียบ สระน้ําตามแบบแปลน สาธารณประโยชน ความเปนระเบียบ

เรียบรอยและปลอดภัย ของอบต.ขามเปยกําหนด ลอมรั้ว เรียบรอยและปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

      6.2 แผนงานการเกษตร

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

      6. ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสรางแนวปองกัน  -เพื่อสรางความรูความเขาใจ ปองกันไฟปา 500,000 500,000 500,000 500,000 - จํานวนหมูบาน เพื่อเปนการอนุรักษ สํานักปลัดฯ

ไฟปา และความตระหนักถึงอันตราย ที่จัดทําแนว พื้นที่ปาไมและที่ดิน

และผลกระทบที่เกิดจาก ปองกันไฟปา สาธารณะ

ไฟปา

 - เพื่อทําแนวกันไฟ ซ่ึง

เปนการดําเนินการในเชิง

การปองกันที่ไดผลดี

4 โครงการปลูกปาเฉลิม เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี  -จัดกิจกรรมปลูกตนไม, 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนมีสวนรวมใน สํานักปลัด

พระเกียรติ สวนรวมในการปลูกและดูแล หญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมไมนอยกวาการดูแลรักษา

ตนไมและชวยลดปญหาภาวะ  -จัดหาพันธุตนไมสําหรับ 2 ครั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ

โลกรอน จัดกิจกรรมปลูกตนไม และสิ่งแวดลอม

เฉลิมพระเกียรติฯ

5 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนจัดกิจกรรมใหความรูและ - - 50,000     50,000     50,000     รอยละ 100 ของ ประชาชนมีสวนรวมใน สํานักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมในการอนุรักษพันธุกรรม สงเสริมการอนุรักษ จํานวนหมูบานที่ การอนุรักษพันธุกรรม

(อพ.สธ) พืชในเขตพื้นที่ของตําบล พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา เขารวมโครงการ พืช

จากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

       6.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอนุรักษปาชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี ประชาชนมีสวนรวม - - 50,000       50,000       50,000       จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ในเขตตําบลขามเปย สวนรวมในการปลูกและดูแล ในการปลูกและดูแล กิจกรรมไม ในการปลูกและดูแล

ตนไมและชวยลดปญหาภาวะ ตนไมและชวยลดปญหา นอยกวา100 คน ตนไมและชวยลดปญหา

โลกรอน ภาวะโลกรอน ภาวะโลกรอน

7 โครงการสงเสริมการผลิตกาช  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนให สงเสริมสนับสนุนให - - 500,000   500,000   500,000   จํานวนครัวเรือน ปราชนใชพลังงานทดแทน สํานักปลัด

ชีวภาพพลังงานทดแทน มีการผลิตพลังงานทดแทน มีการผลิตพลังงานทดแทน ที่เขารวมโครงการ จากของเสียในภาค

จากของเสียในภาคเกษตรกรรมจากของเสียในภาคเกษตร เกษตรกรรม และชุมชน

 และชุมชนทดแทนการ กรรม และชุมชนทดแทน ทดแทนการใชแกสหุงตม

ใชแกสหุงตม(แอลพีจี) ใน การใชแกสหุงตม(แอลพีจ)ี (แอลพีจี) ในครัวเรือน

ครัวเรือน ใหเกิดการพัฒนา ในครัวเรือน

ชุมชนดานพลังงานทดแทน

 และสิ่งแวดลอม

รวม  จํานวนโครงการ   7   โครงการ 550,000    550,000    1,200,000 1,300,000  700,000    - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       6.2 แผนงานการเกษตร

ที่

          166



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกอสรางเตาเผาขยะ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ กอสรางเตาเผาขยะ - - - - 100,000 ระดับความพีง  อบต.ขามเปยมี สํานักปลัดฯ

ตําบลขามเปย บริหารจัดการขยะแบบ 1 แหง (อบต.) พอใจของผูรับ ประสิทธิภาพการบริหาร

บูรณาการและการมีสวน บริการไมนอยกวา จัดการขยะแบบบูรณา

รวมของประชาชนทุกภาค รอยละ 80 การและการมีสวนรวม

สวน ของประชาชนทุกภาคสวน

 -เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยใน  -สามารถกําจัดขยะ

ชุมชนไมใหมีขยะตกคาง มูลฝอยใน ชุมชนไมให

มีขยะตกคาง

2 โครงการกอสรางสถานที่  -เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย 1 แหง
- - - - 3,000,000 -  อบต.ขามเปยมี สํานักปลัดฯ

ทิ้งขยะในชุมชน ใหถูกวิธี
ประสิทธิภาพการบริหาร

 -เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยใน
จัดการขยะแบบบูรณา

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

       6. ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ชุมชนไมใหมีขยะตกคาง
การและการมีสวนรวม

ของประชาชนทุกภาคสวน

 -สามารถกําจัดขยะ

มูลฝอยใน ชุมชนไมให

มีขยะตกคาง

รวม  จํานวนโครงการ   2   โครงการ - - - - 3,100,000 - - -
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       6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคสราง เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสราง  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนหมูบานที่เขาประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัดฯ
จิตสํานึกในการกําจัดขยะ ความเขาใจในการคัดแยก คัดแยกขยะแบบมี รวมกิจกรรมไม ในการคัดแยกขยะ 
มูลฝอย ขยะลดปริมาณขยะและการ สวนรวมของชุมชน เชน นอยกวา 3 หมูบานชวยลดปริมาณขยะ

นํากลับไปใชประโยชนที่ ประชุมชี้แจงแกนนํา ตอป และชวยลดปญหาดาน

เหมาะสม ประชุมประชาคมการ สิ่งแวดลอม

คัดแยกขยะ 
2 สงเสริมและสนับสนุนให เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสราง  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ - - - 150,000 - จํานวนประชาชน ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

จัดตั้งธนาคารขยะมูลฝอย ความเขาใจในการคัดแยก คัดแยกขยะแบบมี ที่เขารวมกิจกรรม ในการคัดแยกขยะ 

ขยะลดปริมาณขยะและการ สวนรวมของชุมชน เชน ไมนอยกวา ชวยลดปริมาณขยะ

นํากลับไปใชประโยชนที่ ประชุมชี้แจงแกนนํา 100  คน และชวยลดปญหาดาน

เหมาะสม ประชุมประชาคมการ สิ่งแวดลอม

คัดแยกขยะ 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

     6. ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ.02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดหาถังขยะมูลฝอย เพื่อรองรับและแยกขยะเปยก ชุมชนมีความเปน - 500,000 - 500,000 - ระดับความพีง ชุมชนสะอาดและนาอยู สํานักปลัดฯ

ขยะแหงออกจากกันซึ่ง ระเบียบ พอใจของผูรับ มีความเปนระเบียบ

งายตอการจัดเก็บ บริการไมนอยกวา

รอยละ 80

4 โครงการประกวดชุมชน เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสราง  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ - - 150,000 150,000 150,000 จํานวนหมูบานที่ ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

ปลอดขยะเพื่อบริหาร ความเขาใจในการคัดแยก คัดแยกขยะแบบมี เขารวมกิจกรรม ในการคัดแยกขยะ 

จัดการขยะในชุมชน ขยะลดปริมาณขยะและการ สวนรวมของชุมชน เชน ทุกหมูบาน ชวยลดปริมาณขยะ

นํากลับไปใชประโยชนที่ ประชุมชี้แจงแกนนํา และชวยลดปญหาดาน

เหมาะสม ประชุมประชาคมการ สิ่งแวดลอม

คัดแยกขยะ 

รวม จํานวน   4  โครงการ - - 60,000 560,000 210,000 860,000 210,000 - - -

     6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาผาหม เพื่อชวยเหลือประชาชนใน ชวยเหลือผูประสบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของผูประสบ ประชาชนมีสุขภาพ กองคลัง

ปองกันภัยหนาว พื้นที่รับผิดชอบที่ไดรับความ ภันหนาว ภัยที่ไดรับการชวย แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย

เดือนรอนจากสถานการณ เหลือรอยละ 80 ไขเจ็บ

ภัยหนาว

2 ปองกันและสงเคราะหชวยเหลือ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ได ปองกันและบรรเทาความ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของผูประสบ ผูประสบภัยไดรับการ สํานักปลัดฯ

ผูประสบสาธารณภัย รับความเดือดรอนจาก เดือดรอนใหแกผูประสบ ภัยที่ไดรับการชวย ชวยเหลือที่เหมาะสม

สาธารณภัยตาง ๆ สาธารณภัย เหลือรอยละ 80 และสามารถดํารงชีวิต

ตอไปได

3 จัดหางบประมาณชวยเหลือ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ได ชวยเหลือผูประสบภัย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของผูประสบมีครุภัณฑในการ สํานักปลัด

ประสบภัยธรรมชาติในเขต รับความเดือดรอนจาก ที่ไดรับความเดือดรอน ภัยที่ไดรับการชวย สงเสริมการปองกัน

ตําบลขามเปย สาธารณภัยตาง ๆ จากสาธารณภัยตางๆ เหลือรอยละ 80 และเพิ่มศักยภาพ

รวม จํานวน   3   โครงการ - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - - -

รวม จํานวนโครงการยุทธศาสตรที่  6  จํานวน  27  โครงการ 5,130,000     5,630,000     6,810,000     7,660,000      9,910,000      - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

2. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

    6.5 แผนงานงบกลาง

171

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนทั้งสองตําบล ถนนลาดยางไดมาตรฐาน - - 2,000,000     - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

(Asphaltic Concrete)บานดอนหมู สัญจรและขนสงผลผลิตรทาง กวาง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ของประชาชนปลอดภัยในการ

หมูที1่0 ตําบลขามเปยเชื่อมบาน การเกษตรไดอยางสะดวกและ ระยะที่ 1 ชวงกอสราง   กม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

บอหินพัฒนา หมูที่ 11 ต.ไหลทุง งบประมาณของอปท.ไมเพียงพอ ระยะที่ 2 ชวงกอสราง   กม. ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี เกินศักยภาพของ อบต. ระยะที่ 3 ชวงกอสราง   กม. ไป-มา มีความสะดวก

ระยะที่ 4 ชวงกอสราง   กม.

2 โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม เพื่อใหประชาชนทั้งสองตําบล ถนน คสล.ไดมาตรฐาน - - 2,000,000     - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ระหวางบานน้ําคํา หมูที่ 2 ตําบล สัญจรและขนสงผลผลิตรทาง กวาง 6.00 ม. ยาว 3,000ม. ของประชาชนปลอดภัยในการ

ขามเปย ไป บานดงไมงาม  หมูที่ 6 การเกษตรไดอยางสะดวกและ ระยะที่ 1 ชวงกอสราง   กม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

ตําบลไหลทุง  อ.ตระการพืชผล งบประมาณของอปท.ไมเพียงพอ ระยะที่ 2 ชวงกอสราง   กม. ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

จ.อุบลราชธานี เกินศักยภาพของอบต. ระยะที่ 3 ชวงกอสราง   กม. ไป-มา มีความสะดวก

ระยะที่ 4 ชวงกอสราง   กม.
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องคการบริหารสวนตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

 ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางสะพานคสล.ขาม เพื่อใหประชาชนทั้งสองตําบล สะพานไดมาตรฐาน - - 15,000,000   15,000,000    - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลําเซบกบานนาตาหมุด หมูที่ 6 สัญจรและขนสงผลผลิตรทาง ของประชาชนปลอดภัยในการ

ตําบลขามเปย อ.ตระการพืชผล การเกษตรไดอยางสะดวกและ มีความพึงพอ เดินทางและการ

เชื่อม หมูที่8 ตําบลทาเมือง งบประมาณของอปท.ไมเพียงพอ ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี เกินศักยภาพของอบต. ไป-มา มีความสะดวก

4 โครงการซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชน  ระยะทาง 3,000 เมตร - - 15,000,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลาดยางหมูที่ 1 ต.ขามเปยเชื่อม ใชถนนสําหรับสัญจร กวาง 6 เมตร ของประชาชนปลอดภัยในการ

บานคําขาหมูที่ 7 ต.ไหลทุง และขนสงผลผลิต มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

5 กอสรางสะพานคสล.ขามหวยตาเทียว เพื่อใหประชาชน สะพานไดมาตรฐาน - - 15,000,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 8 ใชสะพานสําหรับสัญจร ของประชาชนปลอดภัยในการ

และขนสงผลผลิต มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

6 กอสรางสะพานคสล.ขามหวยตาเทียว เพื่อใหประชาชน สะพานไดมาตรฐาน - - - 15,000,000    - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

หมูที่ 9 ใชสะพานสําหรับสัญจร ในการสัญจรไปมา

และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรได

อยางปลอดภัย

งบประมาณ  ตัวชี้วัด  
(KPI)

 ผลที่คาดวา
จะไดรับ
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       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 5.00 เมตร ยาว  - - 1,100,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

ลูกรังสายทางน้ําคํา - ใชถนนสําหรับสัญจร 3,000.00 เมตร พรอมเกรด ของประชาชนปลอดภัยในการ

ดอนตะมุน หมูที่ 2 และขนสงผลผลิต บดอัดแนน โดยใชปริมาณ มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได หินลูกรังไมนอยกวา ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย 4,800.00 ลบ.ม. สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

86 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  5.00 เมตร ยาว 3,000 - - - 9,210,000      - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางน้ําคํา-ดอนตะมุน ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชนปลอดภัยในการ

หมูที่ 2 และขนสงผลผลิต  15,000.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได สภาพพื้นที่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

88 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00  เมตร ยาว 380. - - 1,000,000   - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางหลักเชื่อมถนน ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของประชาชนปลอดภัยในการ

สาย 2050 หมูที่ 3 และขนสงผลผลิต  1,520.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตาม มีความพึงพอ เดินทางและการ

ทางการเกษตรได สภาพพื้นที่ ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

89 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 1,200.00 - - 1,900,000     - - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชนปลอดภัยในการ

สายทางเสนทางหลัก  และขนสงผลผลิต 4,800.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูที่ 3 ทางการเกษตรได ใจตอการกอ ขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย สรางถนน มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น
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       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 โครงการปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 4.00 ม. ยาว 670.00 ม - - - 1,100,000    - รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม ใชถนนสําหรับสัญจร 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ของประชาชนปลอดภัยในการ

สายทางดอนกวางนอย และขนสงผลผลิต 2,680.00 ตร.ม. มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูที่ 5 ทางการเกษตรได ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น

123 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน กวาง  4.00 เมตร ยาว 1,200 - - - - 3,000,000   รอยละ 80 ประชาชนมีความ กองชาง

สายทางบานนางนาค ใชถนนสําหรับสัญจร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ ของประชาชนปลอดภัยในการ

บุญปก ไปดอนตับเตา และขนสงผลผลิต ไมนอยกวา 4,800.00 ตร.ม. ถมลูกรัง มีความพึงพอ เดินทางและการ

หมูที่ 6 ทางการเกษตรได ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ใจตอการสัญจรขนสงผลผลิต

อยางปลอดภัย ไป-มา มีความสะดวก

ยิ่งขึ้น
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       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางสะพานขาม เพื่อใหประชาชน สะพานไดมาตรฐาน - - 14,000,000   - - สะพานคสล. กองชาง
ลําเซบกไป อ.เหลาเสือโกก ไดมีถนนใชสัญจรไดสะดวก ไดมาตรฐาน

หมูที่ 6 ภายในหมูบาน
8 โครงการขุดลอกลําหวยเม็ก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร  กวาง  12.00 เมตร ยาว - - 1,000,000     - - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หมูที่ 2 และเลี้ยงสัตว 1,000.00 เมตร ลึก แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

2.50 เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

9 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กอสรางฝายน้ําลัน - - - 10,000,000    - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หวยนาโก หมูที่ 2 และเลี้ยงสัตว ไดมาตรฐาน แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

10 โครงการกอสรางประตูปด - เปดน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กอสรางกอสรางประตูปด - - - - - 10,000,000   มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

ลําเซบก จุดกอสรางทาแจง(ใตชล และเลี้ยงสัตว เปดน้ําลําเซบก แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

ประทานหวยบาน) สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

176

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

งบประมาณ  ผลที่คาดวา
จะไดรับ



       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขุดลอกหนองดอนโสก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กวาง  50.00  เมตร - - 500,000        - - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หมูที่ 7 และเลี้ยงสัตว ยาว 80.00  เมตร ลึก แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

3.00 เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

12 โครงการขุดลอกคลองหวยเม็ก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร  กวาง  12.00  เมตร ยาว - - - - 900,000        มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หมูที่ 8 และเลี้ยงสัตว 1,000.00  เมตร ลึก แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

2.50 เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

13 โครงการขุดลอกชลประทานหวยแฝก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กวาง  100.00  เมตร - - - 4,300,000      - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หมูที่ 8 และเลี้ยงสัตว ยาว 400.00  เมตร แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

ลึก 3.00 เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

14 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กวาง  100.00  เมตร - - 4,300,000     - - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หนองคําหมากยาง หมูที่ 9 และเลี้ยงสัตว ยาว 400.00  เมตร ลึก แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

3.00 เมตร สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได
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       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพื่อ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ติดตั้งแผงโซลาเซลล 800,000     เพื่อพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

สูบน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 และเลี้ยงสัตว สูบน้ําเพื่อการเกษตร แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

เพื่อการเกษตรสงเสริมการเกษตร

ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

16 โครงการกอสรางประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนมี มีระบบประปาหมูบานที่ไดมาตรฐาน - - - - 3,000,000     รอยละ 80 1.ครัวเรือนไดใชน้ํา กองชาง

หมูที่ 10 น้ําอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน สะอาดในการอุปโภค  

อยางเพียงพอ  หมูที่ 2 มี บริโภคอยางเพียงพอ

ความพึงพอใจ2.ลดปญหาการขาด

ในการใช แคลนน้ํา

น้ําประปา

17 กอสรางสะพานขามลําเซบก  เพื่อใหประชาชน สะพานขามลําเซบกที่ได - - - 14,000,000    - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง

หมูที่ 6,8 ไดมีถนนใชสัญจรไดสะดวก มาตรฐาน แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

ภายในหมูบาน สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

18 โครงการกอสรางชลประทานระบบ เพื่อใหประชาชนในตําบลมีน้ําเพื่อ มีชลประทานระบบทอ - - - 10,000,000    - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว อบต.รวมกับ

ทอเชื่อม หมูที่ 1 - 12 ภาคการเกษตรไดอยางทั่วถึงและ อยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค อบจ.อุบลฯ

งบประมาณของอปท.ไมเพียงพอเกิน สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

ศักยภาพของอบต. เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

งบประมาณ  ตัวชี้วัด  
(KPI)

 ผลที่คาดวา
จะไดรับ

178



       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ขุดแหลงนํ้าขนาดใหญ เพื่อแกไขปญหาระบบ ประชาชนไดมีน้ํา - - - 3,000,000      - มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว กองชาง
ปาหินเหล็กไฟ น้ําประปา(น้ําเค็ม) อุปโภค - บริโภค แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

20 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและ ขุดลอกหนองสาธารณะ - - - - 10,000,000   มีพัฒนา มีแหลงน้ําไว

เชื่อมลําเซบกระหวางปาชุมชน กักเก็บนํ้าไวใชหนาแลง แกไขปญหาน้ําทวมและ แหลงน้ํา อุปโภคบริโภค

ซงใหญ ม.1,4,6 กักเก็บนํ้าไวใชหนาแลง สาธารณะ สงเสริมการเกษตร

เพิ่มขึ้น ฤดูแลงสามารถ

แกไขปญหาภัย

แลงได

21 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน เพื่อแกไขปญหาน้ําเชาะ ปองกันน้ําเชาะตลิ่ง - - - -
10,000,000   

- แกไขปญหาตลิ่ง
ตลิ่งพัง ตลิ่งพัง พัง

รวม จํานวน   21 โครงการ - - - - 72,800,000  81,610,000   37,700,000  - - -

อบต.,อบจ.

อบต.,อบจ.

งบประมาณ  ตัวชี้วัด  
(KPI)

 ผลที่คาดวา
จะไดรับ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรฐกิจ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาลําเซบกใหเปน เพื่อทําใหประชาชนในพื้นที่ตําบล พัฒนาลําเชบกใหเปน 10,000,000    มีสถานที่ ประชาชนมี อปท.รวมกับ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศระหวาง ขามเปย  ตําบลตระการ  ตําบล แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทองเที่ยว รายไดเพิ่ม อบจ.อุบลฯ

ตําบลขามเปย ตําบลทาเมือง และ ทาเมืองมีรายไดเพิ่มขึ้น เชิงนิเวศ

ตําบลตระการ

2 โครงการพัฒนาปาซงใหญใหเปน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยว 1,000,000      จํานวน มีสถานที่ทองเที่ยว อปท.รวมกับ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ สรางงาน สรางรายได ใหกับ ประชากร ของตําบลและสราง อบจ.อุบลฯ

ประชาชนในตําบล ที่มีรายได งานสรางรายไดใหประชาชนในตําบล

3 โครงการปนจักรยานชมทัศนียภาพ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนมีรายไดเพิ่มสราง 10,000,000    เพิ่มขึ้น มีสถานที่ทองเที่ยว อปท.รวมกับ

ลําเซบก สรางงานสรางรายได ใหกับ รายไดใหกับประชาชน ของตําบลและสราง อบจ.อุบลฯ

ประชาชนในตําบล งานสรางรายไดใหประชาชนในตําบล

4 สงเสริมกิจกรรมการลอง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยว 10,000,000    มีสถานที่ทองเที่ยว อปท.รวมกับ

แพชมธรรมชาติลําเซบก สรางงาน สรางรายได ใหกับ ของตําบลและสราง อบจ.อุบลฯ

ประชาชนในตําบล งานสรางรายไดให

ประชาชนในตําบล

รวม จํานวน   4 โครงการ - - - - -               31,000,000   -               - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

 ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
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แบบ ผ.02/1



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาตรง มีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 14,000,000    รอยละจํานวนสงเสริมและใหความ กองการ

เด็กเล็ก ตามมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด ตามมาตรฐาน เด็กที่ไดรับการสําคัญของเด็กภาย ศึกษาฯ

ศึกษา ในตําบล

รวม จํานวน   1 โครงการ - - - - - 14,000,000   - - - -
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องคการบริหารสวนตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ  ตัวชี้วัด  
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

 ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

แบบ ผ.02/1



ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

1 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง - - - 1,000,000 - สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ และขนสง

2 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักยานยนตขนาด - - - - 56,000    สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ และขนสง 120 ซีซี จํานวน 

1 คัน

3 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อโทรทัศน  LED - - - 50,000      - สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ เผยแพร แบบ Smart TV 

40 นิ้ว

4 แผนงานบริหาร (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญา - - - 50,000      - สํานักปลัด

งานทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว ขอออน

5 แผนงานบริหาร (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญา - - 26,000     - - สํานักปลัด

งานทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว ขอออน

6 แผนงานบริหาร (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑโรงงาน เลื่อยยนต - - 30,000     - - สํานักปลัด

งานทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ

7 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ - - 10,000     - - สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ.03



ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

8 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑกอสราง ตูเชื่อมแบบพกพา - - - 12,000      - สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ จํานวน 1 ตู

9 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ - - - 200,000    - สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ
10 แผนงานบริหารงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรเอนก - - 7,000       - - สํานักปลัด

ทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ ประสงค (Smart Card

 Reader)

11 แผนงานบริหาร (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดกลองวงจรปดพรอม - - 500,000   - - สํานักปลัด

งานทั่วไป กอสราง)คาครุภัณฑ เครื่องบันทึก(DVR) 

จํานวน  13  ชุด

12 แผนงานเคหะ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑโฆษณา จัดซื้อโทรทัศน  LED - - - - 20,000    กองชาง

และชุมชน กอสราง)คาครุภัณฑ และเผยแพร แบบ Smart TV 

40 นิ้ว

13 แผนงานเคหะ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถยนตเก็บขยะ - - - - 2,600,000   สํานักปลัด,

และชุมชน กอสราง)คาครุภัณฑ และเผยแพร กองคลัง
14 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํานักงาน ตัดหญาในชุมชนตําบล - - - 100,000    - กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ ขามเปย

15 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโฆษณา จัดซื้อโทรทัศน  LED - - - 15,000      - กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ และเผยแพร แบบ Smart TV 

40 นิ้ว

183

งบประมาณ



ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

16 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องปมสูบน้ํา 76,000     - 150,000   150,000    150,000  กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ หอยโขงขนาดไมนอยกวา

3 แรงมา พรอมอุปกรณ

17 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องปมสูบน้ํา - 60,000     150,000   150,000    150,000  กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ หอยโขงขนาดไมนอย

กวา 3 แรงมา3 เฟส

พรอมอุปกรณ

18 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องปมสูบน้ําหอย - 30,000     150,000   150,000    150,000  กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ โขงขนาดไมนอยกวา 3 

แรงมา 1 เฟส พรอมอุปกรณ

19 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องปมสูบน้ําหอยโขง 30,000     - 30,000     30,000      30,000    กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ ชนิดแรงสูง ขนาดไมนอยกวา 

1.5 แรงมา พรอมอุปกรณ

20 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 37,000     - - - - กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ ขนาดเครื่องยนตไมนอนกวา 

13 แรงมาพรอมใบตัดขนาด 

14-16 นิ้ว พรอมอุปกรณ

21 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 56,000     - - - - กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ วิทยุ 3  เฟส  จํานวน 4  ตู

22 แผนงานอุตสาหกรรม (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑงานบานงาน จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา - - - 400,000    400,000  กองชาง

และการโยธา สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว ขนาดใหญ
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ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

24 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อโตะทํางาน,โตะรับ - - - 150,000    150,000  กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว ประทานอาหาร

25 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑยานพาหนะ ซื้อรถ -รับสงนักเรียน - - -  3,000,000 - กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ และขนสง

26 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อโทรทัศน  LED 39,000     39,000     39,000     39,000      - กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ เผยแพร 40 นิ้ว 

27 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อ ตูเย็น ขนาด 5 - - 70,000     - - กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว คิวบิ๊กฟุต

28 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องเลนสนามกลางแจง 244,800 - 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ

29 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อชุดหอคอยบานหรรษา   144,000 - 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ  กระดานลื่นคู มีบันได 1 ทาง

 และกระดาน ลื่น 2 ทาง ขนาด

 610 x 240 x 380 ซม.

 วัสดุขาตั้งทําจากเหล็ก

30 แผนงานการศึกษา (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อโตะทํางาน,โตะรับ - - - 150,000    150,000  กองการศึกษาฯ

กอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว ประทานอาหาร

31 แผนงานการเกษตร (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้อเตาอบเชื้อเห็ด - - - 200,000    - สํานักปลัด

สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ

32 แผนงานการเกษตร (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเตาอบขนม - - - 200,000    - สํานักปลัด

สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว
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ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

33 แผนงานการเกษตร (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุย/เครื่อง - - - - 500,000  สํานักปลัด

สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ ผสมปุยชีวภาพหมูที่ 1 -12

34 แผนงานการเกษตร (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร สนับสนุนเกษตรกร 1,000,000      ######## ######## 1,000,000 - สํานักปลัด

สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ

35 แผนงานสรางความ (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการศึกษา ซื้อจักรเย็บผา 200,000  200,000   200,000   200,000    - สํานักปลัด

เขมแข็งของชุมชน สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ
37 แผนงานสรางความ (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร มีการใชปุยชีวภาพใน 500,000  500,000   500,000   500,000    - สํานักปลัด

เขมแข็งของชุมชน สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ ตําบล

38 แผนงานการเกษตร (คาครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร รถไถนา - - - - 700,000  กองชาง

สิ่งกอสราง)คาครุภัณฑ

39 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อจัดซื้อคอกฉีดวัคซีน - - - 200,000    - สํานักปลัด

สาธารณสุข กอสราง)คาครุภัณฑ โค-กระบือเคลื่อนที่
40 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องพน - - - - 200,000  สํานักปลัด

สาธารณสุข กอสราง)คาครุภัณฑ หมอกควัน

41 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องออก - - 500,000   500,000    - สํานักปลัด

สาธารณสุข กอสราง)คาครุภัณฑ งานครัว กําลังกาย

42 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑไฟฟา เครื่องเสียง - - - 500,000    - สํานักปลัด

สาธารณสุข กอสราง)คาครุภัณฑ และวิทยุ
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ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงานที่

ที่ (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

43 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ - - - 500,000    - สํานักปลัด

สาธารณสุข กอสราง)คาครุภัณฑ  หมูที่ 3

44 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ จัอซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน - 1,000,000   - - - สํานักปลัด

สาธารณสุข กอสราง)คาครุภัณฑ และขนสง (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมตํากวา 110 กิโลวัตต

45 แผนงาน (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ - - - 2,400,000    สํานักปลัด

เคหะและชุมชน กอสราง)คาครุภัณฑ และขนสง แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน

46 แผนงานรักษาความ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อเรือทองแบนหัววี 120,000 - - - - สํานักปลัด
สงบภายใน กอสราง)คาครุภัณฑ และเผยแพร (เรืออลูมิเนียม)

47 แผนงานรักษาความ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อเครื่องยนตติดทาย   100,000 - - - - สํานักปลัด

สงบภายใน กอสราง)คาครุภัณฑ และขนสง เรือแบบ OUTBOARD

48 แผนงานรักษาความ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑเครื่งดับเพลิงจัดซื้อครุภัณฑเครื่อง - - - 300,000    - สํานักปลัด

สงบภายใน กอสราง)คาครุภัณฑ ดับเพลิง

49 แผนงานรักษาความ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑเครื่อง ชุดผจญเพลิง - - - 300,000    - สํานักปลัด

สงบภายใน กอสราง)คาครุภัณฑ ดับเพลิง

50 แผนงานรักษาความ (คาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดกลองวงจรปดพรอม - - 500,000   - - สํานักปลัด

สงบภายใน กอสราง)คาครุภัณฑ เครื่องบันทึก(DVR) 

จํานวน  13  ชุด

รวม 2,546,800   2,329,000 4,462,000 10,646,000   8,256,000  -
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ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

190 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

(๓)  

 
 
 



 

 
 

 191 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ 
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) 
ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) 
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการเมืองการ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

  
      

  

ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชนและสังคม 

  
        

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้กับประชาชน 

  
      

  

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  
        

ด้านการส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม 
การเกษตร และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

      

  

ด้านการพัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

  

      

  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีควรพิจารณาน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมา
เป็นกรอบในการด าเนินโครงการให้ได้มากท่ีสุด  
     2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
     3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  
                                     ************************************ 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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