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ค าน า 
 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนด การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมงจะพัฒนาไป
ในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือแผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึง
มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
และเพื่อน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณสูงสุด ต่อไป  
 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาสั่งการให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทบทวนเพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วง
ระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงบูรณาการ พ.ศ. 2560  
 โดยการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งนี้ การทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีเจตนารมณ์เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมงเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน และสามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม ได้ต่อไป 
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สว่นที่ 1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

1.ดา้นกายภาพ 
1.1 ที่ต้ัง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ต้ังอยู่ที่ เลขที่ 194  หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง ต.จ าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539  ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล จากขนาดเล็ก
เป็นขนาดกลางในการประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่  8/2551  เมื่อวันที่  21  
สิงหาคม 2551 อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอ าเภอบ้านผือไปทางทิศตะวันตก ไปตามเส้นทาง
บ้านผือ-นาค าไฮ ประมาณ  3  กิโลเมตร  เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ  5  กิโลเมตร ทิศเหนอื ติดต่อกับต าบลบ้านผือ  ต าบล
เมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นบริเวณพิกัด ทีอี  164496  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต
เชิงเขาภูพาน ถึงบริเวณพิกัด ทีอี  185497  จุดต้นล าห้วยค าใหญ่ ไปตามแนวก่ึงกลางล าห้วยจนถึงบริเวณพิกัด ทีอี 218506  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยน้ าฟูา จนถึงพิกัด ทีอี 254561 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่าน
หนองทุ่งมนติดกับถนนลาดยาง รพช. บริเวณพิกัด ทีอี 287539  ระยะทาง ประมาณ  17  กิโลเมตร ทิศตะวนัออก ติดกับ
ต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด ทีอี  287539  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยกระโดง (หรือห้วยงาว) สิ้นสุดบริเวณพิกัด  ทีอี 228445  จุดบรรจบกับล าห้วยทราย
ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณพิกัด ทีอี  228445  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวก่ึงกลางล าห้วยทรายจนถึงบริเวณพิกัด ทีอี 200425  
จุดต้นล าห้วยทรายไปทางทิศตะวันตก  ตัดผ่านสันเขาภูพาน สิ้นสุดบริเวณพิกัด  ทีอี  173423  จดผาแดง  ระยะทาง
ประมาณ  7  กิโลเมตร ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลกุดผึ่ง ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู มีแนวเขต



 

 

เริ่มต้นบริเวณพิกัด  ทีอี  173423  จดผาแดง  ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาภูพานสิ้นสุดบริเวณพิกัด  ทีอี 164496  
ระยะทางประมาณ  7.5  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  75   ตร.กม. หรือ ประมาณ  46,875  ไร่ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       เนื้อที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางตอนใต้เป็นที่ลูกคลื่นดอนลาด และเป็นแหล่งต้นน้ า 
        - สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลักษณะของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ เช่น การท านาเป็นหลัก มีแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติและมีน้ าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก 
       - สภาพพ้ืนที่ราบเชิงเขา เป็นพ้ืนที่ลักษณะตามเชิงเขา โดยมีพ้ืนที่ภูเขาเป็นบางส่วนของหมู่บ้าน โดยจะอยู่ตาม
แนวเขตก้ันพ้ืนที่ของหมู่บ้าน, ต าบล 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     - ลักษณะทั่วไป จะมีอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ มักเกิดความกดอากาศต่ าและพายุดีเปรสชั่นพัดผ่านในช่วงฤดูฝน ซึ่งท าให้เกิดภัยธรรมชาติ นาข้าวในพ้ืนที่
ราบลุ่มเสียหาย ส าหรับฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดและแห้งแล้ง 
 1.4 ลักษณะของดิน  
      - ในบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบ ถึงค่อยข้างราบเรียบในช่วงฤดูฝนมักมีน้ าแช่ขัง มีน้ าใต้ดินอยู่ในระดับค่อยข้างตื้น ดิน
ชั้นบนโดยมากมีเนื้อดินเป็นทรายปนดินร่วน มีสีเทาเข้ม ดินมีความอดุมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร เหมาะส าหรับ
ท านา เปน็ที่ลุ่มต่ าบางพื้นที่มีน้ าท่วมขัง เป็นพ้ืนที่เหมาะปลูกพืชหลังฤดูท านา ตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ตระกูลถั่ว นาปรัง 
      - ในบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่นลอนชันจนไปถึงเนินเขา เทือกเขาเหล่านี้เป็นพวกหินทราย หินดินดาน 
จะไม่มีน้ าขังในช่วงฤดูฝน และระดับน้ าใต้ดินจะพบในระดับความลึกมากกว่า 2 เมตร จัดเป็นดินลึกที่มีการระบายน้ าดี ดินชั้น
บนมีสีน้ าตาลปนเทา เป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะในการท านา การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เป็น
พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ไม้ผล ยางพารา ไม้ยืนต้น ยูคาลิปตัส 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
      - แหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่ต าบล มีแหล่งน้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นล าห้วย, หนอง, อ่างเก็บน้ า บึง ซึ่ง

อยู่กระจายตามพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
 1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
 - ปุาไม้ พ้ืนที่ปุาส่วนใหญ่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ตามแนวเทือกเขภูพานส่วนใหญ่เป็นไม้เบญจพันธ์  
2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 



 

 

 2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออก

แบ่งเป็น 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

      หมู่ที่ 1 บ้านจ าปาโมง หมู่ที่ 2 บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านจ าปาดง         หมู่ที่ 4 
บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 5 บ้านวังสวย หมู่ที่ 6 บ้านกลางน้อย 

      หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านแดง  หมู่ที่ 9 บ้านขัวล้อ         หมู่ที่ 10 
บ้านลาน  หมู่ที่ 11 บ้านม่วง หมู่ที่ 12 บ้านเหล่ามะแงว 

      หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 14 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 บ้านม่วง 
      หมู่ที่ 16 บ้านลาน  หมู่ที่ 17 บ้านเหล่าคราม 
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2.2 การเลือกต้ัง 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 

รวม 
ชาย หญิง 

1 จ าปาโมง 224 228 452 
2 นาอ่าง 281 265 546 
3 จ าปาดง 338 333 671 
4 เหล่าคราม 179 186 365 



 

 

5 วังสวย 248 282 530 
6 กลางน้อย 254 294 548 
7 โนนสว่าง 139 144 282 
8 แดง 172 180 352 
9 ขัวล้อ 363 410 773 
10 ลาน 234 223 467 
11 ม่วง 232 213 445 
12 เหล่ามะแงว 186 187 373 
13 นาเจริญ 115 121 236 
14 โนนสว่าง 259 237 496 
15 ม่วง 254 255 509 
16 ลาน 210 232 442 
17 เหล่าคราม 183 204 387 

รวม 3,871 3,994 7,856 
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3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
-  จ านวนหมู่บ้านในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีทั้งหมด  17  หมู่บ้าน ดังนี้ 
    ข้อมูล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
 

หมู่ที่ บ้าน รหัสหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

(เพศ) รวม 
ชาย หญิง 

1 จ าปาโมง 41170701 157 306 300 606 
2 นาอ่าง 41170702 194 394 355 749 
3 จ าปาดง 41170703 221 420 447 867 
4 เหล่าคราม 41170704 133 240 228 468 



 

 

5 วังสวย 41170705 166 357 356 713 
6 กลางน้อย 41170706 185 326 340 666 
7 โนนสว่าง 41170707 122 172 183 355 
8 แดง 41170708 132 259 270 529 
9 ขัวล้อ 41170709 268 472 507 979 
10 ลาน 41170710 157 313 289 602 
11 ม่วง 41170711 201 310 322 632 
12 เหล่ามะแงว 41170712 135 219 231 450 
13 นาเจริญ 41170713 83 163 148 311 
14 โนนสว่าง 41170714 171 341 319 660 
15 ม่วง 41170715 190 335 358 693 
16 ลาน 41170716 135 276 280 556 
17 เหล่าคราม 41170717 143 257 268 525 

รวม 2,793 5,160 5,201 10,361 

 
- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน            -          หมู่ 

สรุปจ านวนประชากร 
 ประชากรท้ังสิ้น     10,361     คน แยกเป็นชาย     5,160     คน      หญิง      5,201    คน 
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,793 ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 138.15 คน/ตารางกิโลเมตร 
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4.สภาพทางสงัคม 
 4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา  6 แห่ง 
   1.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
   2.โรงเรียนบ้านขัวล้อ 
   3.โรงเรียนบ้านม่วง 
   4.โรงเรียนบ้านนาอ่าง 



 

 

   5.โรงเรียนบ้านลาน 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง 
   1.โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                11          แห่ง 
   1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ าปาโมง (กรมพัฒนาชุมชน) 
   2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง (กรมการศาสนา) 
   3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ าปาดง (กรมการศาสนา) 
   4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสวย (กรมการศาสนา) 
   5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางน้อย (กรมพัฒนาชุมชน) 
   6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง (กรมพัฒนาชุมชน) 
   7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง (กรมการศาสนา) 
   8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวล้อ (กรมการศาสนา) 
   9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาน (กรมการศาสนา) 
   10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง (กรมการศาสนา) 
   11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ าปาโมง (กรมการศาสนา) 

4.2 การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง 
  - คลินิกเอกชน    2 แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 100% 
 4.3 อาชญากรรม 
  - สถานีต ารวจ /ตชต. 1 แห่ง 
 

-5- 
 4.5 การสงเคราะห์ 
       การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง นอกจากการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ตามนโยบายของรัฐแล้ว ยังได้ด าเนินการอีกหลายประการ ดังนี้ 



 

 

       - สงเคราะห์เงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม 
       - แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาว เสื่อกันหนาว ผ้าห่มนวม ในช่วงฤดูหนาว 
       - ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยการแจกจ่ายข้าวสาร ถุงยังชีพ วัสดุต่างๆ ไม้ สังกะสีเพื่อการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       สภาพของการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ในการเดินทางไปติดต่อราชการที่อ าเภอบ้านผือ 
ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากถนนสายหลักบางส่วนเกิดการช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ  
ซึ่งยังไม่ได้รับการซ่อมแซม แยกเป็นถนนที่ลาดยางแล้ว เป็นส่วนการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ตรอกซอยต่างๆ ประมาณ  70% 
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  20%     ส่วนอีก  10% เกิดการช ารุดเป็นถนนลูกรัง มีลาดยางแล้วบางส่วน  แยกได้ดังนี้ 

- ถนนลูกรัง ประมาณ  70%   ระยะทาง   26.886 ก.ม.  รวม     22   สาย 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   20%     ระยะทาง   23.841   ก.ม. รวม    17   สาย 
          - เป็นถนนลาดยางแล้วประมาณ 10%   ระยะทาง  34.214   ก.ม.  รวม  7     สาย 
 5.2 การไฟฟูา 

- พ้ืนที่ต าบลจ าปาโมง ได้รับการบริการจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคบ้านผือ มีไฟฟูาใช้ทุก 
ครัวเรือน แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เกษตรกรได้พัฒนาการเกษตรในไร่นา และมีความสัมพันธ์กับไฟฟูาในไร่นามากขึ้น แต่การ
พัฒนาด้านไฟฟูายังไปไม่ทั่วถึง จึงเป็นปัญหาการขาดแคลนการใช้ไฟฟูาเพื่อการเกษตร ส าหรับไฟฟูาในหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านที่
มีไฟฟูาเข้าถึง 17 หมู่บ้าน 
 5.3 การประปา 

      - มีระบบให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านต่าง ๆ 17 หมู่บ้าน ประชาชน 
ได้รับการบริการระบบประปาทั้งใต้ดินและบนดิน โดยบริหารจัดการกันเองภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาโมงดูแลรับผิดชอบ และให้บริการประปาคอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

      - จ านวนประปาใต้ดิน 8 แห่ง และบนดิน 3 แห่ง รวมทั้งหมด 11 แห่ง    
 5.4 โทรศัพท์ 
       - ด้านโทรคมนาคม มีบริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี มีเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอม
มิวนิเคชั่นส ์ และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

 

 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       - หน่วยไปรษณีย์โทรเลข  1 แห่ง 
6.ระบบเศรษฐกจิ 
 6.1 การเกษตร 
  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  อาชีพหลักคือ อาชีพเกษตรกรรม 
มีท านา   ท าไร่ (ข้าวโพด, ถั่วเหลือง ฯลฯ)    สวนยางพารา ฟาร์มปศุสัตว์   อาชีพรองคือ   รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 
ซึ่งแยกดังนี้ 
  1. อาชีพการเกษตร          80% 
  2. อาชีพรับจ้าง               10% 
  3. อาชีพค้าขายและรับราชการ 10% 

6.2 การประมง 
      ในอดีตเกษตรกรจะท าการเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ เชน่ ปลาช่อน ปลาดุกนา โดยท าการจัดพ่อแม่พันธ์ุปลามาปลอ่ยใน

บ่อปลาที่ขุดไว้ โดยเกษตรกรให้ปลาหากินตามธรรมชาติและใหอ้าหารปลาเปน็บางครั้ง เชน่ ให้ร าข้าว   แต่ในปัจจุบันนี้เกษตรกรเริ่มน า
เทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาเพ่ิมผลผลติในการเลี้ยงปลากันมากขึ้น เชน่ การให้อาหาร 
ปลามากครั้งต่อวนั การดูแลรักษาท าความสะอาดบอ่เลี้ยงปลา ในการเลี้ยงปลาเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลา
นวลจันทร์ ปลายสีกเทศ ปลาจีน ปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งขนาดบอ่ที่เกษตรกรเลี้ยง มีขนาดประมาณ 30 x 50 เมตร เป็นต้น 

6.3 การปศุสัตว์ 
      ถ้านับย้อนหลังไปประมาณ 10 – 15 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการเลี้ยงโค กระบือ กันเป็นจ านวนมากพอสมควร 

เพ่ือใช้เปน็แรงงานในการท านาและน ามูลสัตว์มาปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือใหด้ินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ต่อมาเกษตรกรหันมาใช้แรงงาน
จากเครื่องจักรกลมากขึ้นแทนการใชแ้รงงานสัตว์ และปัญหาท าเลเลี้ยงสตัว์ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จึงเป็นผลท าให้เกษตรกรหันมาใช้
แรงงานจากเครื่องจักรกลมากขึ้น ท าให้ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรลดจ านวนการเลี้ยงสัตว์ลงจากเดิม และมีสุกรอยู่ในรูปของลูกฟาร์ม
ของบริษัทต่างๆ อยู่บ้าง 2-3 ราย 

    ส่วนการเลีย้งสัตว์ปีก จะท าการเลี้ยงกันเกือบทุกครอบครัว ส่วนมากจะเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย 
ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง เป็ด เกษตรกรจะท าการเลี้ยงแบบปล่อยตามหัวไร่ปลายนา และในบริเวณบ้าน แต่มีเกษตรกรบางรายที่ท าการเลี้ยงไก่
ไข่เพ่ือจ าหนา่ยไข่ไก่ และอยู่ในรูปของลูกฟาร์มของบริษัทต่าง ๆ  

6.4 การบริการ 



 

 

     - ธุรกิจการบริการ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีเพียงเล็กน้อย ที่เป็นธุรกิจบริการจะเป็นสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง รวมจ านวน 3 แห่ง บ้านโนนสว่าง บ้านม่วง และบ้านนาเจริญ   
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6.5 การท่องเที่ยว 
       - องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีสถานที่เหมาะแก่การปรับปรุง พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ ก็คือ วนอุทยานภูผาแดง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดถ้ าหีบ (ธรรมภิรตเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 รวมถึงวัดโคธาราม (หลวงปูุฟูาลั่น)  

6.6 อุตสาหกรรม 
      - อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง จะมีการประกอบการอุตสาหกรรมน้อยมาก ท่ีมี

การด าเนินการก็จะเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการผลิตง่ายๆ เล็กๆ ท่ีท ากันในครอบครัวหรือหมู่บ้าน ไม่ใช้แรงงาน ทุนและ
ปัจจัยมากนัก เช่น การผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ทอผ้าสายรุ้ง) ที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 และยังมีครัวเรือนที่
ประกอบการผลิตน้ าดื่มบรรจุถัง และบรรจุขวด มี  2 ครัวเรือน ผลิตและส่งจ าหน่ายในพ้ืนที่และต าบลข้างเคียง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                วิถีการตลาดของชุมชน ข้าวจะน าไปขายให้พ่อค้าคนกลางในตัวอ าเภอ ส่วนอ้อยเกษตรกรจะน าไปขายที่
โรงงาน และมันส าปะหลังจะน าไปขายให้พ่อค้าคนกลางในตัวอ าเภอ 
       ข้อจ ากัดของการผลิต ส่วนมากเกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตเป็นอย่างดี รู้จักการน าเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ผลผลิต ไม่กล้าลงทุนเท่าไหร่เนื่องจากการเกิดภัยธรรมชาติคือน้ าท่วมบ่อยครั้งบางที่ไม่ได้เก็บเก่ียว      ไม่สามารถหาเงินมา
ลงทุนอีก ปัจจัยการผลิตมีราคาแพงและเกษตรกรมีหนี้สินและยังมีการรวมกลุ่มเพาะเห็ด 
ฟาง ของบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 โดยมีการรวมกลุ่มสมาชิกเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรียน แล้วส่งขายภายในต าบล วางขายหน้าบ้าน 
และส่งขายในตัวเมือง อ าเภอบ้านผือ รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ จ านวน 24 กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 
      ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง แรงงานที่ท างานในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลดน้อยลง และมีอัตรา

ค่าจ้างสูง สืบเนื่องจากทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการท างานภาคการเกษตรได้หันเหไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มรุ่นใหม่ที่มองว่าการท างานภาคเกษตร เป็นงานที่เหนื่อยยากต้องพึ่งพาธรรมชาติ รายได้น้อย 
ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการที่มั่นคง จึงท าให้วัยแรงงานในปัจจุบันไม่สนใจงานภาคเกษตร ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตร และต้นทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันส าปะหลังสูงขึ้นโดยตลอด รวมถึงต้นทุนค่าจ้าง 
แรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนสุทธิอยู่ในระดับต่ าและไม่แน่นอน บางปีต้องประสบผลขาดทุน ท าให้เกษตรกรบางส่วน



 

 

นอกจากจะท าอาชีพการเกษตรแล้ว ยังต้องหารายได้เสริมโดยการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือเป็นลูกจ้าง ในภาคการผลิต
อื่นในช่วงนอกฤดูกาลเกษตร รายได้รวมสะท้อนให้เห็นว่า การมีรายได้จากภาคเกษตรเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ โดยที่ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าวันละ 300 บาท นั้น ส่งผลต่อการจ้างงานในภาคการเกษตรเพราะท าให้ต้นทุนในการผลิต
เพิ่มขึ้น ท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง 
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7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
       7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัด/ส านักสงฆ์ 
23 แห่ง    
       7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

      1. ประเพณีท าบุญวันปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยจะท าบุญตักบาตรเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง
และครอบครัว        

      2. ประเพณีท าบุญข้าวจี่ พอถึงเดือน 3 (กุมภาพันธ์) ประชาชนก็จะต้องมีการท าบุญข้าวจี่กันทุกหมู่บ้านเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว                                                                          
                3. ประเพณีท าบุญมหาชาติ (บุญพระเวชฯ) เป็นการท าบุญของพ้ืนบ้านของทุกหมู่บ้านที่จะต้องจักท ากันเป็น
ประจ าทุกปี และในวันนั้นจะมีการเทศน์มหาชาติตลอดทั้งวัน ตรงกับเดือน 4 ของทุกปี 
       4. ประเพณีวันสงกรานต์ ในเดือน 5 ของทุกปี หรือวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์หรือวัน
ขึ้นปีใหม่ของไทย ในตอนเช้าจะไปท าบุญตักบาตรและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
       5. ประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นเป็นงานบุญประเพณีรวมทั้งต าบลเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านของ
ทางภาคอีสาน โดยจะจัดกันในเดือน 6 ของทุกปี จุดศูนย์รวมอยู่ที่วัดโคธาราม หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง เพื่อเป็นการขอฝน
เพราะใกล้ฤดูท านา 
       6. ประเพณีบุญเบิกบ้าน หรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีเลี้ยงปูุตา จะจัดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน โดยจะจัดกันที่บริเวณ
ก่ึงกลางหมู่บ้านหรือศาลปูุตา โดยประเพณีนี้จัดขึ้นก่อนการลงท านา ท าไร่ ของชาวบ้านเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขและให้ผลผลิต
ทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ 
       7. ประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่ส าคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับเดือน 8 ของทุกปี ซึ่งจะท าบุญตัก
บาตรและถวายผ้าอาบน้ าฝนแก่พระภิกษุสามเณรท่ีจ าพรรษาอยู่ที่วัด 
       8. ประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน ตรงกับเดือน 9 ของทุกปี โดยชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวานไปถวาย
พระเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต ผีสาง และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว 



 

 

       9. ประเพณีบุญข้าวสาทร จะท ากันในเดือน 10 ของทุกปี เพ่ือน าข้าวกระยาสาทรไปท าบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วน
กุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
       10. ประเพณีทอดเทียน จะจัดขึ้นระหว่างการเข้าพรรษา ส่วนมากจัดกันในเดือน 10 ก่อนออกพรรษา จะท า
การจัดเป็นบางหมู่บ้านและจะเชิญหมู่บ้านต่าง ๆ น าต้นเทียนมาทอดถวาย โดยมีการร้องสารภัญญะเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
       11. ประเพณีวันออกพรรษา จัดท าบุญกันทุกหมู่บ้าน เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ตรงกับเดือน 11 ของทุกปี 
       12. ประเพณีการท าบุญทอดกฐิน จัดท าในระยะเวลา 1 เดือนหลังวันออกพรรษาในระหว่าง 1 ค่ า เดือน 11 
ถึงขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 เพราะถือว่าการท าบุญทอดกฐินเป็นอนิสงฆอ์ย่างมาก 
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       7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - หมอรักษาข้อ/กระดูก นายแสน   สีม่วง ด้านดนตรี (พิน) นายประเสริฐ   พาไสย์ หมอยาสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ด้านพิธีกรรม หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ ด้านจักรสาน ทอผ้าหมัดหมี่ นวดแผนไทย เป็นต้น 
  - ภาษาที่ใช้สนทนากัน จะใช้ภาษาถิ่น ท่ีเรียกว่า ภาษาอีสาน เป็นหลัก จะมีใช้ภาษาไทยเลยในการสนทนา
กันผสมอยู่บ้างอย่างเช่น บ้านวังสวย หมู่ที่ 5 และบ้านขัวล้อ หมู่ที่ 9 
       7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - ผ้าสายรุ้ง 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีแหล่งน้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ท้ังที่เป็นล าห้วย หนอง อ่างเก็บ
น้ า ซึ่งอยู่กระจายในพ้ืนที่ต าบลประเภทล าห้วยตามธรรมชาติในต าบล ทรัพยากรน้ า ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลมา
จากล าห้วย 3 ล าห้วยหลัก คือ ล าห้วยโมง ล าห้วยงาว และล าห้วยน้ าฟูา ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ   
 8.2 ปุาไม้ ปุาไม้ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมงจะเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ธรรมชาติ กระจายอยู่ตามหมู่บ้าน  ตาม
สภาพพ้ืนที่ปุาไม้เขตอนุรักษ์ ปุาสงวน บางพื้นที่ของต าบล พบบริเวณเทือกเขาภูพาน บาง 
หมู่บ้านที่เชิงเขา (บ้านแดง, บ้านลาน, บ้านนาอ่าง) ปัจจุบันพ้ืนที่ปุาไม้ได้เริ่มเสื่อมสภาพลง เนื่องจากถูกตัด  
ท าลาย และ ไฟปุา บางหมู่บ้านมีพื้นที่ปุาชุมชน ท่ีมีการอนุรักษ์ไว้ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน และบริเวณวัด, โรงเรียน
บางแห่ง ปุาไม้ที่พบจะอยู่ตามบริเวณปุาธรรมชาติ, ปุาตามไร่นาของราษฎร, ปุาช้า 
 8.3 ภูเขา ติดต่อกับเขตแนวเชิงเขาภูพาน, ภูผาแดง 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

      ส าหรับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อากาศ แสงแดด ฯลฯ ยังมีคุณภาพดีเหมือนกับ
พ้ืนที่ชนบทส่วนใหญ่ ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสมารถทดแทน ที่ส าคัญก็คือปุาไม้ เขตพ้ืนที่ของต าบลจ าปาโมง มี



 

 

พ้ืนที่ปุาลดลงจากอดีตมาก เนื่องจากการเพ่ิมพื้นที่ปลูกอ้อย มัน ของเกษตรกรในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได้ในอนาคต อันเนื่องมาจากมีการใช้สารเคมีมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นยาก าจัด
วัชพืช ปุ๋ยเคมี  
 ในอนาคตคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ขึ้นอยู่กับการน า
ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง และมีการจัดการท่ีดี โดย
ต้องค านึงถึงสมดุลของธรรมชาติ เพราะทรัพยากรปุาไม้นับว่ามีความส าคัญในแง่ของการอนุรักษ์ดิน น้ า และสภาพอากาศ ซึ่ง
อ านวยประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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สว่นที่ 2 
ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

................................................ 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ความมั่นคง 

การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี ความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง  

ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล  

สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ เข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น 



 

 

 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
ความมั่งคั่ง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมี
พลัง ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน ทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีไ่ม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์                                   -11- 

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ
อาทร เสียสละเพ่ือ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุก
ระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
1.ด้านความมั่นคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



 

 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศ มหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้าง
ความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา 
SMEs สู่สากล                                                                                   -12- 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  



 

 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่าง
บูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลัง
ประสบอยู่ ท าให้ การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 



 

 

กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เปูาหมาย  

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนา  
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนองคาย หนองบัวล าภู  เลย อุดรธานี บึงกาฬ) 

วิสัยทัศน์                    “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการเกษตรปลอดภัย  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 



 

 

พันธกิจ 
1.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SME, SMEs เพื่อให้ 

ภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการ SME มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงจากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 

2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายการคมนาคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การเท่องเที่ยว และ 
การขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
การตลาด การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร 

5.กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความ 
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน 
 6.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการผลิตและลดต้นทุนภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดจนน ามาใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค์รวม 
  1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และ
บริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิตของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และ
ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอื่น 
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  2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มีการกระจายรายได้แรงงานมีทักษะ มี
ความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น การท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐาน การเดินทางและการขนส่งที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
สร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร เพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 



 

 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์ของปุาไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ และเป็นเกษตรอินทรีย์ในอนาคต มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นัก
ลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   เปูาประสงค์   1.เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น 
           2.ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
           3.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
   ตัวชี้วัด         1.อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
           2.มูลค่าลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมขึ้น 
           3.จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ หรือสากล ที่
เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
 2.กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาดและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 3.ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสานประกอบการ โรงงาน และ
นิคมอุตสาหกรรม                                                                                          
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี 
ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์ มีการเชื่อมโยง
เรื่องราวที่เก่ียวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงบนเส้นทางการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย                                                                                 
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เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 



 

 

 1.รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 
 2.ธุรกิจโรงแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 1.รายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
 2.อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
 2.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวและกระจาย
รายได้สู่ชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 3.ส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรมทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพื่อการแข่งขัน มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจรน านวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การผลิต การแปรรูป ลดต้นทุนการผลิตและน าวัสดุที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรน ากลับมาใช้เพื่อสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ลดปริมาณขยะและของเสียที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 2.ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
 3.เศรษฐกิจด้านการเกษตรมีการขยายตัวมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 1.จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรส าคัญที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
 2.อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร 
 3.ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและวิธีการผลิตภาคการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพ่ือการแข่งขัน 
 2.ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดทางด้าน
การเกษตร 
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 3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือรองรับตลาด
ภาคอุตสาหกรรม 

นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี 
1.วิสัยทัศน์ :  
 “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี 2564” 
2.พันธกิจ :  
 2.1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2.2 ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
 2.3 พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4.ค่านิยม : UDON TEAM 

   U   :  UNIT   :  มีเอกภาพ 
   D   :  DEVERLOPMENT   :  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   O   :  OPENMIND   :  เปิดใจให้บริการ 
   N   :  NETWORK   :  สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   T   :  TEANPARENCY   :  มีความโปร่งใส 
   E   :  EXCELLENCE   :  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   A   :  ACCOUNTABITY   :  มีความรับผิดชอบ 
   M   :  MORALITY   :  มีศีลธรรม 

4.เปูาประสงค์   :  เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.ตัวชี้วัด :  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ GPP เทียบกับปีที่ผ่านมา 
6.ค่าเปูาหมาย :   ร้อยละ 5 
7.ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 



 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
8.เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ :  
 8.1 เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน 
 8.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 8.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 8.4 เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองการ

ท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 8.5 เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
 8.6 เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 9.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP) ต่อปี 
 9.2 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP) สาขาเกษตร ต่อปี 
 9.3 ร้อยละของดัชนีวัดความสุขต่อปี 
 9.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจากรายได้การท่องเที่ยวต่อปี 
 9.5 ร้อยละของพ้ืนที่ปุาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 
 9.6 ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
10. ค่าเปูาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 10.1 ร้อยละ 3 
 10.2 ร้อยละ 3 
 10.3 ร้อยละ 85 
 10.4 ร้อยละ 5 
 10.5 ร้อยละ 2 



 

 

 10.6 ร้อยละ 5 
11. กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
สากล 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
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 กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และขนาดย่อม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2.5 เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ขับเคลื่อนและขยายการด าเนินงานยุทธศาสตร์อุดรธานี เมืองผู้สูงอายุ 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี 
 กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 3.5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 



 

 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการในทุกรูปแบบการท่องเที่ยวและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
วิถีไทย                                                                                               
 กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน                                                                                                            
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 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 6.1 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 6.2 รักษาความปลอดภัย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 6.3 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
1.2 แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                               ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
แผนงาน/โครงการ 
      1. ออกแบบและพัฒนาผังเมืองใหม่จังหวัดอุดธานี 
      2. ปรับปรุงโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน 
      3. ทบทวนแผน 20 ปี จังหวัดอุดรธานี 
      4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และขนาดย่อม ให้แข่งขันได้ 
      5. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการผลิตและบริการ 
      6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการค้าการลงทุน 
      7.จัดท าแผนการตลาดเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ



 

 

เกษตรอินทรีย์ 
แผนงาน/โครงการ 
      1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
      3. ปรับปรุงคุณภาพดิน 
      4. พัฒนาด้านกสิกรรมเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
      5. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว์ 
      6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านประมงและเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
      7. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร 
      8. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สู่ช่องทางการตลาด 
 

 -21- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการ 
                               เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
แผนงาน/โครงการ 
      1. เมืองอุดรธานีผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี 
      2. พัฒนาระบบทักษะการใช้ชีวิตทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ (ในและนอกระบบการศึกษา) 
      3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต จังหวัดอุดรธานี 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
                               ประเพณีท้องถิ่น 
แผนงาน/โครงการ 
      1. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว 
      2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว 
      3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐานระดับชาติหรือสากลรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
      4. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ 
         รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 



 

 

 
- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
แผนงาน/โครงการ 
      1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
      2. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
      3. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
      4. รณรงค์และส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
      5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงาน/โครงการ 
      1. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
      2. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      3. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร  

พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 
 

1.1.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าการค้าและการลงทุน
ในจังหวัดอุดรธานี  
 
 
 
 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัด 
2.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายเก่าและ
รายใหม่ที่มีความต้องการของตลาด 
3.ช่วยแสวงหาตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.2 สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) ของจังหวัด
อุดรธานีมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

 
 
 
 
 
 
1.2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนการเพ่ิมมูลค่าจ า
หน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
2.2.2 ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น 
 

ปลอดภัยและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 
4.พัฒนาความร่วมมือทางการค้าการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อบ้านและในกลุ่ม
ประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
1.การจัดท าแผนส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑช์ุมชนที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
1.เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น 
2.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คนอุดรธานีมี
คุณภาพ 
 
2.2 คนอุดรธานีมี
สุขภาพที่ดี 
 
2.3 เพ่ือบริหารจัดการ
แบบบูรณาการให้สังคม
ทุกระดับเข้มแข็งและ

2.1.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา
ต่อในภาคบังคับ 
2.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
2.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.ยกระดับการศึกษาของคนอุดรธานี 
 
 
1.แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
 
1.เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งช่วยเหลือและ
พัฒนาคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ



 

 

 
 
 

ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3.2 ระดับความส าเร็จในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 
 
2.3.3 ระดับความส าเร็จของการ
รักษาความปลอดภัยโดยเน้น
อุบัติเหตุจราจรทางบก 
 
2.3.4 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐจังหวัดอุดรธานี 

พ่ึงตนเองได้มากที่สุด 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อคุณภาพชีวิต 
1.เสริมสร้างความสงบสุขให้สังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงที่เป็น
ต้นเหตุของภัยต่างๆ 
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของ
ภัยตา่งๆ โดยเฉพาะด้านการจราจร 
1.การบริหารจัดการแบบองค์รวมทั้งด้านการ
จัดท าแผนการประชุม ปรึกษาหารือ การ
ติดตามและประเมินผล และการด าเนินการที่
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด
แบบบูรณาการเพ่ือสังคมเข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

 

2.4 ครอบครัวและชุมชน
เข้มแข็ง 

2.4.1 ระดับความส าเร็จของการ
สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

1.ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าชุมชน กลุ่ม/
องค์กรชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย
กระบวนการแผนชุมชน 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตร 

3.1 เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร
และลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่

3.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม  % 
(GPP) ของจังหวัดอุดรธานีสาขา

1.การพัฒนาสินค้าเกษตร/เพ่ิม
ประสิทธิภาพ/สร้างมูลค่าเพ่ิม 



 

 

เป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 
3.2 ผลิตสิ้นค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
3.3 เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงพ้น
ความยากจน 
3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธร
ราชาติด้านการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ 

การเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
3.2.1 ระดับความส าเร็จของสินค้า
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 
3.3.1ร้อยละจ านวนครัวเรือ
เกษตรกรท่ียากจนลดลงต่อปี 
3.4.1 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 

 
 
1.สร้างมาตรฐานสินค้า GAP/เกษตร
อินทรีย์ 
 
1.สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
องค์กรการเกษตรกร 
1.บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
3.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน
การเกษตร 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

4.1 ธุรกิจการท่องเที่ยว การ
บริการ เป็นตัวแปรท่ีช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงาน
และกระจายรายได้ 

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 
2.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทั่งในด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ความปลอดภัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
5.ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1 เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

5.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.พัฒนาระบบข้อมูลกลางที่สามารถ
เชื่อมต่อและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้ 
2.การจัดท าแผนแม่บทแบบบูรณาการ 
3.การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
4.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง



 

 

มีประสิทธิภาพ 
5.การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
ยั่งยืน  

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เปูาประสงค์ 16 ตัวชี้วัด 31 กลยุทธ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  ยึดขอบข่ายแนวทางการด าเนินงานในช่วงปัจจุบันและในอนาคตที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมงจะด าเนินการด้วยความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ เป็นผลรูปธรรม 

วิสัยทัศน ์
“ชุมชนน่าอยู่ คู่หลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
2.3 เปูาประสงค์ 
 1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

2.เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถพึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 



 

 

3.เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ในการด าเนินชีวิตในสังคม 
4.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน และส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 
5.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และจัดการมลพิษต่างๆ 
6.เพื่อบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

2.4 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2.4.1 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      - ระดับความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม สร้างชุมชนให้ 
เข้มแข็ง พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
           - ระดับความส าเร็จของเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและใน
รูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 2.4.3.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น 
ที่ได้มาตรฐาน 
 2.4.4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       - ระดับความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูเพ่ือจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
      - ระดับความส าเร็จของกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และสืบสาน                                                                                                 -27- 
 6.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
           - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ (จากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็น) 
2.5 ค่าเปูาหมาย ระดับ 5  
2.6 กลยุทธ์ 
 2.6.1 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      - เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 



 

 

      - ส่งเสริมศักยภาพการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้มีรายได้เสริม 

      - ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้  

      - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
      - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและ

ไม่ติดต่อ 
 2.6.2 การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

      - ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม  ลดต้นทุนการ
ผลิต 
 2.6.3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       - ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนน  สะพาน  ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัยมีการ
จัดท าและบังคับใช้ผังเมืองรวมในชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความน่าอยู่ให้กับชุมชน 
       - พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ขยายเขต
ประปาในหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้ดื่มได้ 
       - การบริการด้านไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูาส่องสว่าง และความจ าเป็นพื้นฐานอื่นๆ 
       - ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุด /ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า ว่างท่อส่งน้ า ทางระบายน้ า คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ฝายน้ าล้น ประตูก้ันน้ า 
 2.6.4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

      - ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหล่งทิ้งขยะ 
การก าจัดขยะมูลฝอย และมลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี 
 2.6.5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
       - ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทะนุบ ารุงศาสนา พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 
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 2.6.6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 



 

 

      - พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาธิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
 จากทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ แนวทางการด าเนินการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญักับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาโมง จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “พัฒนาคณุภาพชวีิต ยึดหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เนน้เรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน ท าการเกษตรกา้วหนา้  เรง่แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ า” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าปาโมง  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  ทั้งนี้เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง นั้น ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เพ่ือสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
3.การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่ 
      3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ในปัจจุบัน เป็นการ
ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้
เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - s) จุดอ่อน (Weak- W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity-O) และ
อุปสรรค  
 (Threat-T) เป็นเครื่องมือ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาโมง โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดี ความเข้มแขง็ 
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณา ในด้านต่างๆ แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีจุด
แข็งดังต่อไปนี้ 

1.เป็น อบต. ที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ มีความพร้อมทางด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับปานกลาง และมีขีดความสามารถ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2.ตั้งอยู่ใกล้กับเขตเมือง การเดินทางเพ่ือติดต่อหน่วยงานราชการท่ีอ าเภอใช้เวลาไม่มาก และอัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี 

3.ชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
4.ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของ อบต. โดยตลอด 
5.มีศาสนสถานที่มีความส าคัญตามประวัติศาสตร์ท่ีเป็นที่เคารพเลื่อมใส ท่ียึดเหนี่ยวทางใจของชุมชน 
6.เป็นพ้ืนที่ที่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และเหมาะท าการเกษตร 
7.มีพื้นที่ที่มีล าห้วย เกษตรกรจ านวนมากสามารถมีแหล่งน้ าเพื่อเพาะปลูกหลังฤดูท านา มีอาชีพเสริมท าให้มีรายได้

เพิ่ม 

แบบ ยท.02 



 

 

8.มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ที่เหมาะแก่การพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ในอนาคต 

-30- 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในพ้ืนที่ว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ าจัด 

ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีจุดอ่อน ดังต่อไปนี้ 
1.ปัญหาการขาดการสนับสนุนในด้านงบประมาณ ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่   รวมถึงการพัฒนาสถานที่ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
 2.การขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงติดต่อท าธุรกิจ
ของประชาชนในพื้นที่ 
 3.ปัญหาขาดที่ดินท ากิน ที่ดินท ากินไม่พอเพียง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  การบุกรุกที่สาธารณะของประชาชนยังมีอยู่
บ้าง  
 4.การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 
 5.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นอันอาจเป็นสาเหตุมลพิษทางอากาศส่งผล
ต่อสุขภาพของประชาชน 
 6.ปัญหาการเดินทางเพื่อขายแรงงานนอกพ้ืนที่ ท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ปัญหาสิ่งเสพติด วัยรุ่นทะเลาะวิวาท 
คนชราถูกทอดทิ้งตามมา 
 7.ปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีต่างๆ ก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
ปัจจัยภายนอก 
 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของ
ประเทศ และอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้น จะส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เป็น 
ประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีดังนี้ 
 1.รัฐมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 2.รัฐมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ และไทยเป็นครัวโลก 



 

 

 4.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
 5.หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุข
สูงสุดของประชาชนตาม ท่ีก าหนดไว้ใน พรบ. ได้ในระดับหนึ่ง                               -31- 
 7.รัฐมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 8.พระราชบัญญัติด้านการศึกษาได้สนับสนุนให้มีการจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 9.ราคาน้ ามันมีการปรับลดลงมากกว่าใน 3-4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และต้นทุนในการผลิตของ
เกษตรกร 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat – T) เป็นการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค หรือภาวะคุกคามที่
ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อชุมชน โดยต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี ซึ่ง
มีอุปสรรค ดังนี้ 
 1.การขยายตัวของในชุมชน และการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในต าบล ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความ
ต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
ได้อย่างไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
 2.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในชุมชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมหันไปนิยม
วัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 

3.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งปัญหาความแห้งแล้งหรือฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ส่งผลต่อเกษตรกร และการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
 สภาพปัญหาที่ส าคัญและต้องการการแก้ไขของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  จากแผนชุมชน
โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานหรือข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค (ข้อมูลพ้ืนฐาน
ระดับหมู่บ้าน) ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านผือ ประจ าปี 2559 

สภาพปัญหา ข้อมูล จปฐ. แบ่งออกเป็น 
1.ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย 

 1.1 ภาวะท่ีแม่ต้องไปท างานต่างพ้ืนที่ ท าให้ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง ส่งผลให้เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่าง
เดียวติดต่อกันน้อยกว่า 6 เดือน 



 

 

1.2 ครัวเรือนมีการกินอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ สาเหตุเกิดจากขาดความเข้าใจ ไม่เอาใจใส่การกินอาหารตามหลัก
โภชนาการ รวมถึงความเคยชิน และวิถีของชุมชน 

1.3 ยังมีประชาชนที่ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงภัยจากการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นที่ไม่
เหมาะสม 

1.4 ปัญหาการได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีของคนอายุ 35 ปีขึ้นไป เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค เช่น ตรวจคัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิต ยังไม่ครอบ 100% การปฏิบัติงานของ รพ.สต./ อสม. ควรเพ่ิมการด าเนินการโดยเน้นการให้
ความรู้ เฝูาระวังสุขภาพในเชิงรุก 
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1.5 คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป บ้างครัวเรือนยังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวร่างการ หรือ
ออกแรงท างานวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย หรือท าให้เจ็บปุวยได้ 
  2.ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

 จากผลสรุปการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2559 ระดับหมู่บ้าน ในหมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คน
ไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) จาก 8 ตัวชี้วัด ปรากฏว่า มี 7 หมู่บ้าน (ม.3, 4, 7, 8, 10, 15, 16) ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

2.1 ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพไม่ถาวร หมายความว่ามีความกังวลว่าบ้านที่อยู่อาศัยจะ
มีความคงทนอยู่ได้น้อยกว่า 5 ปี หรืออาจมีน้ าท่วมถึงในช่วงฤดูฝน 

2.2 ปัญหาเรื่องน้ าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคไม่เพียงพอ (เฉลี่ย 5 ลิตร/คน/วัน) โดยที่น้ าดื่มและบริโภคยัง
ไม่ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองว่าสะอาดใช้ดื่มได้ 

2.3 ครัวเรือนมีน้ าใช้ไม่เพียงพอตลอดปี สาเหตุเกิดจากแหล่งน้ าชุมชน/บ่อบาดาล/ประปา แห้งขอด ช ารุด ไม่มี
ภาชนะเก็บน้ าเพียงพอ กิจกรรมการพัฒนาต้องด าเนินการขุดบ่อบาดาลเพิ่ม ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ าอุปโภค จัดหาภาชนะรองรับน้ า
ไว้ใช้ รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาและบริหารจัดการน้ าที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2.4 ครัวเรือนไม่มีการจัดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยขาดความเอาใจใส่ ไม่ให้
ความส าคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนเพื่อความสวยงาน 

2.5 ครัวเรือนได้ถูกรบกวนจากมลพิษ (ไม่ว่าจะเป็นจากเสียง ฝุุน กลิ่น น้ าเสีย ขยะของเสียง) ส่งผลต่อการ
เจ็บปุวย เกิดความวิตก กังวล 

2.6 ครัวเรือนยังไม่มีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปูองกันเหตุจากอุบัติเหตุเมื่อขับขี่
ยานพาหนะ เหตุจากเครื่องใช้ไฟฟูา และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ 



 

 

2.7 ครัวเรือนยังไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นการถูกลักทรัพย์ วิ่งราว ปล้น ต้ม
ตุ่น การท าอนาจาร ข่มขืน กระท าช าเรา ท าร้ายร่างกาย หรือถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องมีการเฝูาระวังการมั่วสุมของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง ที่อาจสร้างความเดือดร้อนร าคาญ รวมทั้งระวังภัยจากผู้ที่จะมีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน    

      2.8 ครัวเรือนขาดความอบอุ่น ซึ่งอาจเป็นกรณีครอบครัวแตกแยก หรือผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพังบุตรหลานไป
ท างานต่างถิ่น ไม่มีคนดูแล หรือสมาชิกในครัวเรือนไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อ
ด ารงชีพและส่งเสียบุตรเล่าเรียน 

 3.ปัญหาด้านการศึกษา 
3.1 ยังมีเด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม 2 คน จาก 16 คน ในบ้านจ าปาดง หมู่ที่ 3 ท่ีไม่ได้รับบริการ 

เลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน เกิดจากพ่อแม่ไม่ใส่ใจให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัย 
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เรียน ไม่มีการฝึกบุตรหลานให้สามารอยู่กับคนอื่นเพื่อเป็นการริเริ่มการฝักใฝุการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน 

3.2 มีเดก็อายุ 6-14 ปี บ้านขัวล้อ หมู่ที่ 9 จ านวน 1 คน จากทั้งหมด 80 คน ท่ีไม่ได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับหรือไม่ได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจ การสอนแนะท่ีดี 
รวมทั้งขาดแคลนปัจจัย ทุนเพ่ือการศึกษา 

3.3 มีเด็กจบชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า (บ้านวังสวย หมู่ที่ 5)  
3.4 ยังมีคนอายุ 15-60 ปีเต็ม 1 คน (บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 17) ที่ไม่สามารถอ่าน เขียน 

ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 
   4.ปัญหาด้านการมีงานท าและมีรายได้ 

4.1 คนอายุ  15 – 60  ปี (บางส่วน) ไม่มีรายได้และไม่มีอาชีพ   
4.2 ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน (บางส่วน)  
4.3 ราษฎรมีรายได้ต่ าเนื่องจากมีอาชีพที่ไม่มั่นคงไม่มีอาชีพเสริมรองรับและไม่มีความรู้ด้าน 

อาชีพที่ประชาชนมีความถนัดและสนใจ 
5.ปัญหาด้านคุณธรรมและความประพฤติ 

 5.1 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมดื่มสุรา เกิดจากปัจจัยในเรื่องค่านิยม ส าคัญผิดคิดว่าเท่ห์ และความเครียดจาก
ปัญหา กิจกรรมที่ควรน ามาแก้ไข โดยการเรียนรู้ตนเองโดยวิถีธรรม เข้าถึงศีล สมาธิปัญญา และรณรงค์ ลด ละ เลิก จากสิ่ง
เสพติด 



 

 

 5.2 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีเกือบทุกหมู่บ้าน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอาจเกิดจากค่านิยมและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมชุมชน รวมถึงความเครียดจากปัญหาครอบครัว และเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ควรน ามาพัฒนา คือ การสร้างกฎกติกาชุมชน
งานบุญงานศพปลอดเหล้า 
 5.3 การไม่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนอายุ 6 ปีขึ้นไปก็ยังมีปรากฏอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ให้ความส าคัญ หรือไม่
เชื่อไม่ศรัทธา ควรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตนเองโดยวิถีธรรม เชื่อศรัทธาในกฎแห่งกรรม เรียนรู้ธรรมจากศรัทธา 
 5.4 ครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชนมีปรากฏจ านวนน้อย ปัจจัยอาจมาจากผู้น า
ขาดภาวะผู้น า ไม่โปร่งใส ชุมชนแตกแยก หรือการไม่มีความเสียสละของส่วนบุคคล      

สภาพปัญหา ข้อมูล กชช.2ค แบง่ออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 
 1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา มีบางช่วงเริ่มช ารุดเสียหายบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ  และ
บางช่วงยังเป็นดินลูกรัง ท าให้มีฝุุนละออง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางสัญจร มีปัญหามากที่สุด คือ บ้านเหล่าคราม 
หมู่ที่ 4 
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1.2 ระบบประปาหมู่บ้านยังขาดคุณภาพที่ดี มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค โดยเฉพาะบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 4 เป็น
ปัญหามากในระดับหนึ่ง ในช่วงหน้าแล้ง 
 1.3 ระบบไฟฟูาสาธารณะ (ไฟก่ิง)  ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   ท าให้การสัญจรในยามค่ าคืนไม่สะดวกและคล่องตัว 

1.4 สิทธิในที่ดินท ากิน  (ยังไม่มีโฉนดที่ดินเป็นของตนเองเป็นจ านวนมาก) 
 2.สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.1 คนอายุ  15 – 60  ปี (บางส่วน) ไม่มีรายได้และไม่มีอาชีพ ในบ้านลาน หมู่ที่ 16 เป็นปัญหามาก 
อยู่ในระดับหนึ่ง 

2.2 ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน (บางส่วน)  
2.3 ราษฎรมีรายได้ต่ าเนื่องจากมีอาชีพที่ไม่มั่นคงไม่มีอาชีพเสริมรองรับและไม่มีความรู้ด้าน 

อาชีพที่ประชาชนมีความถนัดและสนใจ 
2.4 ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีอยู่ตื้นเขินอีกทั้งแหล่งน้ า 

มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและมักจะแห้งขอดในฤดูแล้ง 
2.5 ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น  

 3.สุขภาพอนามัย 



 

 

3.1 ขาดสถานที่ส าหรับกิจกรรมนันทนาการเช่นสนามกีฬาอุปกรณ์กีฬาในบางหมู่บ้าน 
3.2 สวัสดิการและกองทุนส าหรับผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้พิการยังมีไม่ทั่วถึง 

 4.ความรู้และการศึกษา 
  4.1 การได้รับการศึกษา บ้านจ าปาดง หมู่ที่ 3 และบ้านขัวล้อ หมู่ที่ 9 
 5.การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งชุมชน 
  5.1 การเรียนรู้โดยชุมชน มีปัญหามากหรือต่ ากว่าเกณฑ์ ทั้ง 17 หมู่บ้าน 
  5.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน มีปัญหามากหรือต่ ากว่าเกณฑ์ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านกลางน้อย 
หมู่ที่ 6 และ บ้านม่วง หมู่ที่ 11 
 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 ปุาไม้ถูกท าลายและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ได้รับการดูแล เนื่องจากประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีในการ
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

       6.2 ภูมิทัศน์ในชุมชนบางแห่ง บางหมู่บ้านยังไม่สวยงาม สะอาดตา 
       6.3 ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะ ยังต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และถูกสุขลักษณะ 
       6.4 การใช้สารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
 7.ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน  
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    จากทั้ง 3 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ความปลอดภัยจากยาเสพติด ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และความ
ปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ผลการประเมินจะอยู่ในระดับปานกลางถึงมีปัญหาน้อย จากพบในเรื่องของยาเสพติดมีการ
แพร่ระบาดอยู่บ้าง 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

1.สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.นโยบายรัฐที่ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญ
ระดับประเทศที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้าน ต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งท าให้เกิดควันและ
สารพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ที่เกิดจากการกองขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะสารพิษจะไหลลงสู่แหล่งน้ าจะท าให้
เกิดน้ าเสีย และเป็นแหล่งพาหนะน าโรค ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงต้องมีการ



 

 

บริหารจัดการอย่างถูกวิธี และเร่งด่วน เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์
รวม และการก าจัดโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างวินัยของคนในชาติ การลด คัดแยกขยะมูลฝอย และการ
จัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ระดับเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ จะท าให้ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้งบประมาณในการก าจัดลดลง น างบไป
พัฒนาแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ได้มากขึ้น 
 3.สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตามที่รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระส าคัญของชาติที่ทุก
หน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว ซึ่งการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่จะส าเร็จ หากมี
การปฏิบัติโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีกลไกการปฏิบัติหน้าที่ใน
พ้ืนที่ เพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการด าเนินการและประสานงานให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
การเฝูาระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้เล็งเห็น
ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหา ทางด้านสังคม ฯลฯ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหาระหว่างงานยาเสพติดกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของปัญหา ยาเสพติด มีส่วนโดยตรงที่จะท า
ให้การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชนก็จะมีมากขึ้นตามไป 
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ด้วย ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะท าให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิดการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติดอย่างสลับซับซ้อนมากกว่าปัจจุบัน 
 4.ด้านเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยส่งเสริมแนวโน้มการเจริญเติบโตใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ความเป็นตลาดเดียวของประชากรเกือบ 600 ล้านคนจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ภูมิภาคที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลกภูมิภาคหนึ่ง แม้ว่ายังจะมีงานต้องท าอีกมากเพ่ือให้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการ แต่ AEC ก็ยังอาจจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของประเทศไทยและในส่วนของ
ท้องถิ่น 
 5.วิกฤติโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 



 

 

 6.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหัน
ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น เกิดความ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง พ.ศ. 2561 -2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
และยกระดบัมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพการค้าการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคมมีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ 

และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณที้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม 
การลงทุน และพานิชยกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่อง 
เท่ียว การบริหารจัดการและ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้น 
 การศึกษาและการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นโครง 
สร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา 
สังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการบริหาร 

จัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ      

อบต.จ าปาโมง 

ยุทธศาสตร์ที1่ ด้านการ 

สร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

แนวทาง 

การพัฒนา  

ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
เสริมสร้างความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต
ทรัพย์สินนของประชาชน
และสาธารณสมบัติ 

แนวทาง 2 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 1 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

เปูาหมาย เปูาหมาย เปูาหมาย เปูาหมาย 
เปูาหมาย 

เปูาหมาย 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 1 แนวทาง 1 
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 3.4  

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่    คู่หลักธรรมาภิบาล การเกษตรพอเพียง” 
 

3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความ

สะดวก และความจ าเป็นพื้น,ฐานอื่นๆ 
2. พัฒนาเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐานใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 
พันธกิจ 1.สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนกระบวน

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และ

นโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยวิ๔วัฒนธรรมชุมชน และส่งเสริมงาน

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี ่6  
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนาเกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การพัฒนาด้านการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1.3. จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
1.4.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา 1.2. ส่งเสริมศักยภาพการรวมกลุ่มประกอบ

อาชีพ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ยกระดับ

คุณภาพชีวิต ให้มีรายได้เสริม 

1.1.เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม สร้างขุมชนให้เข้มแข้ง 

ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย 

เปูาประสงค์ 1.ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพ

อนามัยท่ีดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนให้ได้มาตรฐานและ

ปลอดภัย 

3.การติดต่อระหว่างชุมชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และบริหาร

จัดการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

4.มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สร้าง

รายได้เพิ่มมากข้ึน 

5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูล

ฝอยอย่างถูกวิธี แลชะจัดการมลพิษต่างๆ  
6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ึนตอนการ

ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 

ผลผลติ/โครงการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสตร์ อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 
มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
ด้านการสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

เพ่ือให้
ประชาชน
มีความ
เข้มแข็ง มี
ความรู้  มี
สุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
ทันต่อการ
เปลี่ยนแป
ลงของ
สังคม 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม/
โครงการท่ี
เสริมสร้างความ
สงบสุขในสังคม 
สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง พัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่เพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
 

2 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 

4 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
6 
 
2 
 
2 
 
2 

6 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
9 
 
3 
 
3 
 
3 

8 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 

12 
 
4 
 
4 
 
4 

10 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 

15 
 
5 
 
5 
 
5 

2 โครงการ/ป ี
 
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี

- เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริม
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ส่งเสริมศักยภาพการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพเสริม การแปรรปู
ผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีรายได้เสริม 
- ส่งเสริม พฒันา และจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร ้
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

- แก้ไขความยากจนและ
สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

- ด าเนินงานศนูย์ป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั 

- ป้องกนัอบุตัิ7 วนัอนัตราย
เทศกาลปีใหม ่

- ป้องกนัอบุตัิ 7 วนัอนัตราย
ทศกาลสงกรานต์ 
- บรรเทาความเดือดร้อนเหตุ
ฉกุเฉิน กรณีเร่งดว่น 

- จดักิจกรรมวนัสตรีศรีจ าปา
โมง 

- สง่เสริมกลุม่วิสาหกิจ
ชมุชน 
- จดัสวสัดิการเบีย้ผู้ติดเชือ้
เอดส์ 

- กองทนุสวสัดิการชมุชน 

- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 
 
- กอง
สวัสดิการ 
- กอง
สวัสดิการ 
- กอง
สวัสดิการ 

- กอง
สวัสดิการ 
- กองช่าง 
 
- กอง
สวัสดิการ 
- กองช่าง 
 
- กองช่าง 
 
- ส านักปลัด 
 
- กองคลัง 
 
- ส านักปลัด 
 

3.4.ก่อสร้างซ่อมแซม ขุด/ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า ว่างท่อ 

ทางระบายน้ า คลองส่งน้ า ฝาย ประตูก้ันน้ า 

3.3.ให้บริการด้านไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูาส่อง

สว่าง และความจ าเป็นพื้นฐานอื่นๆ 

3.2.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

3.1.ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนน 

สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วย

ความสะดวก 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์

การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 



 

 

 
1 
 
1 
 
1 

 
2 
 
2 
 
2 

 
3 
 
3 
 
3 

 
4 
 
4 
 
4 

 
5 
 
5 
 
5 

 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี
 
1 โครงการ/ป ี

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
รวมท้ังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

- สนบัสนนุการแข่งขนักีฬา
ท้องถ่ินสมัพนัธ์ต้านยาเสพ
ติด 

- จดักิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 

- สวัสดิการ 
- กอง
การศึกษา 
- กอง
การศึกษา 

- กองคลัง 
- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของเปูาหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีความ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
ด้านการสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความเข้มแข็ง 
มีความรู้  มี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการท่ี
เสริมสร้างความสงบสุข
ในสังคม สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง พัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 

2 
 
 
2 
 
2 
 
 

3 
 
 
3 
 
3 
 
 

4 
 
 
4 
 
4 
 
 

5 
 
 
5 
 
5 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 
 
ปีละ 1 โครงการ 

 - ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เอดส์ 
เพศ อนามัยเจริญ
พันธ ์

- พัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

- ฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลาย 

- กองสวัสดิการ 
 
- กองสวัสดิการ 
- ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

- ส านักปลัด 
 
- กองคลัง 
 
- กองคลัง 

การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม 

ด้านส่งเสริม
การลงทุนและ 
พาณิชย 

การพัฒนา
เกษตรกรรม
ในรูปแบบ

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ
เกษตรกรรม

ระดับความส าเร็จของ
เกษตรกรท่ีได้รับการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

 
5 

ปีละ 1 โครงการ 
 

 
ปีละ 1 โครงการ 

- ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

- ด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

ส านักปลัด 
 
 

- กอง
สวัสดิการ 
 



 

 

ยกระดับมาตรฐาน
การผลติสินค้า
เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ 

กรรม เกษตร
ปลอดภัย 

ของชุมชนให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
สามารถพึงพา
ตนเองได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

การพัฒนาการเกษตร
แบบยังยืนในรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย 

1 2 3 4  ให้มีคุณภาพสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  ลด
ต้นทุนการผลิต 
 

- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
-41- 

 
 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของเปูาหมาย กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม มี
ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การ
พัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ ในการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกอื่นท่ีได้

1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 

2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 

3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 

4 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 

5 
5 
5 
 
5 
5 
 
5 

ปีละ 1 โครงการ 
ปีละ 1 โครงการ 
ปีละ 1 โครงการ 
 
ปีละ 1 โครงการ 
ปีละ 1 โครงการ 
 
ปีละ 1 โครงการ 

- ปรับปรุงสาธารณปูโภคโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นๆ 
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบประปา สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
ขยายเขตประปาและพัฒนาให้ดื่มได้ 
- การบริการด้านไฟฟูาแรงต่ า 

- ก่อสรา้งถนน 
คสล. 
- ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
- ก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
- ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 

กองช่าง - ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองศึกษา 
- กอง
สวัสดิการฯ 



 

 

มาตรฐาน  
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 
 

 
ปีละ 1 โครงการ 

ไฟฟูาส่องสว่าง และความจ าเป็น
พื้นฐานอ่ืนๆ 
- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุด /ขุดลอก
แหล่งกักเก็บน้ า ว่างท่อส่งน้ า ทาง
ระบายน้ า คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ฝายน้ าล้น ประตูกั้นน้ า 

- ขยายเขต
ไฟฟูาส่องสว่าง 
- ขยายเขต
ประปาหมู่บา้น 
- ขุดลอกแหล่ง
กักเก็บน้ า 
 

 

 
 
 

-42- 
 
 
 
 
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่าง

ด้านส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ์

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรม/
โครงการท่ี
เสริมสร้างการมี

1 
 
1 

2 
 
2 

3 
 
3 

4 
 
4 

5 
 
5 

ปีละ 1 
โครงการ 
ปีละ 1 
โครงการ 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ 

- บริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร 
- ปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในวันต้นไม้

ส านักปลัด - กองช่าง 
- กองคลัง 
-กอง
สวัสดิการ 



 

 

ยั้งยืน ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี 
และจัดการ
มลพิษต่างๆ  

ส่วนร่วม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 แหล่งท้ิงขยะ การก าจัดขยะ
มูลฝอย และมลพิษต่างๆ 
อย่างถูกวิธี 

แห่งชาติ - กองคลัง 

การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
การบริการ และการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
แหล่ง
ท่องเท่ียว 
และส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
ม ประเพณี
ท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์โดย
วิถีวัฒนธรรม
ชุมชน และ
ส่งเสริมงาน
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ี
ได้รับการอนุรักษ์
และสืบสาน 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

2 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 

3 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 

4 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 

5 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
ปีละ 1 
โครงการ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทะนุบ ารุงศาสนา พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

- จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 
- สืบสานประเพณี
สงกรานต์วันผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
- จัดพิธีสู่ขวัญบ้านสู่
ขวัญเมือง - วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 

กอง
การศึกษา 

- ส านัก
ปลัด 
- กอง
สวัสดิการ 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การเสริมสร้าง ด้านการบริหาร การพัฒนา เพ่ือบริหารจัดการ ระดับความพึง 1 2 3 4 5 ปีละ 1 พัฒนา เพิ่มศักยภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส านักปลัด - กองคลัง 



 

 

ความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

จัดการแบบ
บูรณาการ 

ด้านการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิ
บาล และ
นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐ 

ภาครัฐแบบมีส่วน
ร่วม ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
สร้างความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ และ
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน 

พอใจของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

 
1 
 
 
1 
 
1  
 
1 
 
2 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
4 

 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
6 

 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
8 

 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 

10 

โครงการ 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
ปีละ 1 
โครงการ 
ปีละ 1 
โครงการ 
ปีละ 2 
โครงการ 
 

ประสิทธิภาพของ
องค์กร ทรัพยากร
มนุษย์ในการ
ให้บริการ และปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐ 

สื่อสารของ อบต. 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
- จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- อบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู
งาน 
- จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น/
ประชุมประชาคม 
- จัดงานรัฐพิธีวันพ่อ, วันแม่
แห่งชาติ 
 

- กอง
การศึกษา 
- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการ 
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สว่นที่ 3  
การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสู่การปฏิบตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
งานปูองกันฯ 

กองช่าง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองช่าง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด 

  เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองสวัสดิการฯ 
  เศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองคลัง ส านักปลัด 
  การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักปลัด กองช่าง 
2 การพัฒนาด้านเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 
เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองสวัสดิการฯ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 

  เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักปลัด 
  เศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองช่าง ส านักปลัด 
4 การพัฒนาด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 
5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

และส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลและนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

-46- 



 

 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
1.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

11 865,000 12 615,000 11 730,000 12 755,000 11 555,000 57 3,520,000 

1.2 แผนงานการศึกษา 10 6,773,600 14 7,651,000 14 7,521,000 14 6,351,000 13 7,321,000 65 35,617 ,600 

1.3 แผนงานสาธารณสุข 4 537,500 5 795,000 5 795,000 5 795,000 5 795,000 24 3,717,500 

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 210,000 3 250,000 3 200,000 3 250,000 3 150,000 15 1,060,000 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 166,500 1 100000 1 100,000 1 100,000 5 466,500 

1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 20,000 8 908,100 5 255,000 10 835,000 9 745,000 33 2,763,100 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2 170,000 3 970,000 3 400,000 3 205,000 3 400,000 14 2,145,000 

1.8 แผนงานการเกษตร 3 100,000 3 170,000 1 100,000 3 210,000 3 150,000 13 730,000 

1.9 แผนงานการพาณิชย ์ 0 0 1 20,000 0 0 1 20,000 1 800,000 3 840,000 

1.10 แผนงาน งบกลาง 6 15,870,400 7 18,290,000 6 18,840,000 6 20,020,000 6 20,420,000 31 93,440,400 

แบบ ผ. 01 



 

 

รวม 40 24,646,500 58 29,835,600 49 28,941,000 58 29,541,000 55 31,463,000 260 144,300,100 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
2.1 แผนงานการเกษตร 5 710,000 11 1,100,600 5 1,150,000 11 875,000 10 595,000 42 4,430,600 

รวม 5 710,000 11 1,100,600 5 1,150,000 11 875,000 10 595,000 42 4,430,600 
3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 340,000 3 410,000 3 800,000 4 430,000 4 530,000 15 2,510,000 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

5 1,840,000 14 15,201,700 14 5,150,000 14 3,180,000 11 2,400,000 58 25,670,800 

3.3 แผนงานการเกษตร 1 200,000 4 400,000 5 1,100,000 12 5,010,000 11 4,490,000 33 11,200,000 
3.4 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 3 602,900 5 730,000 3 330,000 3 390,000 14 2,052,900 

รวม 7 2,380,000 24 16,641,600 27 7,780,000 33 8,950,000 29 7,810,000 120 41,433,700 
4) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานเคหะและ 1 150,000 2 210,000 1 600,000 2 620,000 1 600,000 7 2,180,000 

แบบ ผ. 01 



 

 

ชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 2 80,000 6 190,000 3 70,000 4 110,000 5 95,000 20 485,000 

รวม 3 230,000 8 400,000 4 670,000 6 730,000 6 695,000 27 2,725,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 25622 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น4 
5.1 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 380,000 8 490,000 8 490,000 8 2,440,000 8 940,000 36 4,740,000 

รวม 4 380,000 8 490,000 8 490,000 8 2,440,000 8 940,000 36 4,740,000 
6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

7 920,000 14 1,780,000 14 2,040,000 13 1,150,000 11 970,000 59 6,860,000 

รวม 7 920,000 14 1,780,000 14 2,040,000 13 1,150,000 11 970,000 59 6,860,000 

แบบ ผ. 01 



 

 

รวมทั้งสิ้น 66 29,256,500 123 50,340,800 107 40,111,900 129 45,566,000 119 42,584,000 544 205,757,400 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชวีิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมฯ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

          1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดา้นบริหารงานทัว่ไป) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปูองกันอุบัติเหต-ุ
อุบัติภัยขับข่ี
ปลอดภัย 7 วัน
อันตราย (ปีใหม่) 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

1 ครั้ง 
 7 วัน 

50,000  
 (59=50,000) 
(60=50,000) 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000 ร้อยละของอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยในเขตพ้ืน
รับผิดชอบ = 0 

อุบัติเหตุในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบช่วงเทศกาล
ปีใหม่ = 0 

ส านักปลดั 
งานปูองกัน
บรรเทาฯ 

2 
 
 

สนับสนุนการปฏิบตัิ
หน้าท่ีหน่วยกู้ชีพ 

เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

หน่วยกู้
ชีพ 

300,000 
(59=300,000) 
(60=300,000) 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 หมู่บ้านที่มีผู้ปุวยฉุกเฉิน
ได้รับบริการผ่านระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 100% 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ตามมาตรฐาน และลด
ความสญูเสยี 

ส านักปลดั 

3 ปูองกันอุบัติเหต-ุ
อุบัติภัยขับข่ี
ปลอดภัย 7 วัน
อันตราย(สงกรานต์) 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

1 ครั้ง 
 7 วัน 

50,000  
 (59=50,000) 
(60=50,000) 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000 ร้อยละของอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยในเขตพ้ืน
รับผิดชอบ = 0 

อุบัติเหตุในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบช่วงเทศกาล
สงกรานต์ = 0 

ส านักปลดั 

4 ฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ไฟปุาในพื้นที ่

ทบทวนก าลังพล
ด้านปูองกันไฟปุา
ในพื้นที่ 

1 ครั้ง 10,000 
(59=10,000) 
(60=20,000) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จ านวนครั้งของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟปุา 

สามารถควบคุมไฟปุา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

5 ต าบลถนนต้นแบบ
ลดอุบัตเิหต ุ

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

17 
หมู่บ้าน 

- 100,000 - - - อุบัติเหตุทางถนนลดลง
หรือเท่ากับศูนย ์

ลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตในชุมชนจาก

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



 

 

อุบัติเหตุทางถนน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับคุณภาพชวีิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.1 แผนงานการรักษาความงบภายใน (ด้านบริหารงานทัว่ไป) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมขับขี่ปลอดภัย
ด้านจราจร 

เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ กฎจราจรใน
การขับขี่ 

17 
หมู่บ้าน 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละของผู้อบรมมี
ความรู้เบื้องต้นร้อยละ 80 

ผู้อบรมมีความรู้
เก่ียวกับกฎจราจรใน
การขับขี่  

ส านักปลัด 

7 ฝึกซ้อมแผนการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมการปูองกัน
และบรรเทาฯ 

1 คร้ัง/ปี 10,000 
(59=10,000) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อยละของผู้ฝึกซ้อมแผน
ปูองกันภัยฯ สามารถ
รับมือสถานการณ์ภัยพบิัต ิ

จนท.มีความรู้ที่จะ
ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 จัดหาวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือในการ
ปูองกันฯ/กู้ชีพ-กู้ภัย 

เพื่อให้มีวัสดุ/
เครื่องมือใช้ในการ
ปูองกันฯ/งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1 คร้ัง 50,000 
- 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 งานปูองกันฯ มีเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ใช้ในงาน ที่
เหมาะสม 

การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
ฯ ได้มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

9 อบรมการอพยพผู้
ประสบเหตุอัคคีภัย 

 ศูนย์ ผดด. 
11 แห่ง 

- 10,000 - - - บุคลากรศูนย์ฯ สามารถ
อพยพเด็กหนีไฟได้ 100% 

บุคลากรศูนย์มี
ทักษะในการ

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

 

ช่วยเหลือ 
10 ฝึกอบรม/ทบทวน/

ซ้อมแผนกู้ชีพกู้ภัย 
เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 คร้ัง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนทีมกู้ชีพฯ ได้รับ
การฝึกทบทวน 100% 

การปฏิบัติงานของ
ทีมกู้ชีพกู้ภัยเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ                                                 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

1.1 แผนงานการรักษาความงบภายใน (ดา้นบริหารงานทั่วไป) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ ปชช.มีความ
มั่นใจในมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ละ  
3 จุด 

ต่อปี 

200,000 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

- มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
อุ่นใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 ฝึกทบทวน
เครือข่ายรักษา
ความสงบ อปพร. 

เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภาค ปชช.ให้มีส่วน
ร่วมในการปูองกันภัย 

2 % ของ
จ านวน

ประชากร 

150,000 
(59=150,000) 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ระดับความส าเร็จ
ของ อปพร. ที่ได้รับ
การฝึกทบทวน 
70% 

เสริมสร้างความ
สงบสุข สร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

13 วันสถาปนา  
อปพร./ร่วม
กิจกรรมศูนย์ 
อปพร. (อ./จ.) 

เพื่อแสดงพลังกลุ่มในวนั
ส าคัญของ อปพร. 

1 คร้ัง/ปี 10,000 
- 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 อปพร. ได้เข้ารวม
กิจกรรมวันสถาปนา
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

สร้างสรรค์กิจกรรม
เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชนถึง
ความเสียสละ 

ส านักปลัด 

14 ติดตั้งสัญณาณ เพ่ือเป็นสัญณาณเตือน 17 25,000 25,000 - 25,000 25,000 จ านวนสัญณาณไฟ อุบัติเหตุตามทาง ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

 

ไฟกระพริบจุด
เสี่ยง  

ภัยในบริเวณทางแยก
และจุดเสี่ยง 

หมู่บ้าน     ที่ติดตั้งตามทาง
แยกและจุดเสี่ยง 

แยกและจุดเสี่ยง
ลดลง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.2 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

ส่งเสริมการศึกษา
เด็กก่อนเกณฑ์ 

11 ศูนย์ 30,000 
 (59=30,000) 
(60=30,000) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการสอนที่
จัดท าขึ้นเอง 

ศูนย์มีสื่อการเรียน
การสอนเหมาะสม
กับพัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษา 

2 จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การเลี้ยงดูให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมวัย 

11 แห่ง 607,600 
(59=607,600) 
60=600,000) 

 

590,000 
 

590,000 
 

590,000 
 

590,000 ร้อยละของเด็กก่อน
เกณฑ์ในศูนย์ฯ ที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) = 
100 

เด็กได้รับสารอาหาร
ที่ดี ร่างกาย
เจริญเติบโต 
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

3 พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรทาง

เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ที่จะน ามา

26 คน 50,000 
 (59=50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 บุคลากรได้พฒันา
ศักยภาพ › 80% 

บุคลากรน าความรู้
ในการสอนเด็ก

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



 

 

การศึกษา ปฏิบัติงาน (60=50,000) นักเรียน 
4 จัดหาเครื่องสนามเด็ก

เล่นให้ศูนย์เด็กเล็ก 
เพื่อพัฒนาทักษะ
เด็กก่อนเกณฑ์ 

11 ศูนย์ - 150,000 200,000 150,000 - ศูนย์ฯ เด็กเล็กมีเครื่อง
เล่นที่เหมาะสม 

เด็กก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการที่ด ี

กอง 
การศึกษา 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคาร สถานที 
และปรับภูมิทัศน์ศูนย ์

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่
ศูนย์ฯให้ดียิ่งขึ้น 

11 ศูนย์ - 480,000 300,000 300,00 300,000 ศูนย์ฯ เด็กมีอาคาร 
สถานที่และภูมิท้ศนท์ี่ด ี

ศูนย์ฯ เด็กมีอาคาร
เรียนและ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.2 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดอาหารเสริม (นม) 
ให้เด็ก นร.ในสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดูให้มี
พัฒนาการอย่าง
สมวัย 

9 แห่ง 1,320,000 
(59=1,164,800) 
(60=1,240,000) 

1,460,000 
 

1,460,000 
 

1,460,000 
 

1,460,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. 
ที่ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ตามระเบียบ 

เด็กได้รับสารอาหารที่ดี 
ร่างกายเจริญเติบโต 
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวันให้ 
ร.ร. สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดูให้เติบโตอย่าง
สมวัย 

9 แห่ง 2,560,000 
(59=256,000,000) 

 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 จ านวนเด็ก ร.ร. สังกัด 
สพฐ. ท่ีได้รบัสนับสนุน 

เด็กนักเรยีนมีรา่งกาย
เติบโตอย่างสมวัย 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



 

 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดูให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมวัย 

11 ศูนย์ 1,736,000 
(59=1,736,000) 

(60=1,519,300) 

 

1,736,000 
 

1,736,000 
 

1,736,000 
 

1,736,000 ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์ฯ ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน = 100 

เด็กได้รับสารอาหารที่ดี 
ร่างกายเจริญเติบโต 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

9 จัดหาวัสดุการศึกษา /
สื่อการเรียนการสอน
ให้ศูนย์ฯ เด็ก 

ส่งเสริมการศึกษา
เด็กก่อนเกณฑ ์

11 ศูนย์ 100,000 
 (59=100,000) 
(60=100,000) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการจัดสรรวัสดุ
การศึกษา  100 % 

ศูนย์ฯ มีวัสดุการศึกษา
ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

10 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาศูนย์เด็กฯ 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
พัฒนาการสมวัย 

11 ศูนย์ - 285,000 285,000 285,000 285,000 เด็กได้รับการส่งเสริม
ให้มีพัฒนาการอย่าง
สมวัย 100% 

เด็กก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการที่สมวัยทุก
คน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.2 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา ศพด. 
(จัดการศึกษา, วัสดุ

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้
เหมาะสมกับวัย 

11 แห่ง 50,000 
(60=50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
100 % 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



 

 

รายหัว) 
12 ส่งเสริมกิจกรรม

ด้านการศึกษา งาน
วิชาการ ศพด. 

เพื่อส่งเสริมงานด้าน
วิชาการในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

11 แห่ง 20,000 
- 

20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
เผยแพรผ่ลงานวิชาการทุก 
ศพด. 

ครูสามารถน าความรู้
มาปรับใช้ในด้าน
วิชาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษา 

13 ส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดยสนามเด็กเล่นสรา้ง
ปัญญา 

ปีละ 2 
ศูนย์ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ฯ เด็กเล็กมีเครื่อง
เล่นที่เหมาะสมในการ
สร้างปัญญาในวยัเด็ก 

เด็กก่อนเกณฑ์มีการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการที่ดีสมวยั 

กอง
การศึกษา 

14 สนับสนุนศูนย์กีฬา
ต าบลจ าปาโมง 

เพื่อส่งเสริมด้านออก
ก าลังและพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬากับนักเรยีน 
และประชาชน 

1 ครั้ง 300,000 
(59=300,000) 
(60=300,000) 

300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนและประชาชนร้อย
ละ 60 ได้การส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

นักเรียน และ
ประชาชนไดม้ีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง จาก
การออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.3 แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณและที่ผ่านมา วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 



 

 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
1 จัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคต่างๆ ใน
พื้นที ่

1 ครั้ง 100,000 
(59=100,000) 
(60=100,000) 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในพื้นที่ได้รับการปูองกัน
และแก้ไข 100% 

ไม่มรีะบาดของ
โรคตดิต่อหรือไมม่ีโรค
ไม่ตดิต่อเกดิขึ้นใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 

2 ควบคุมและปูองกัน
โรคระบาด 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ  

17 หมู่บ้าน 250,000 
(60=250,000) 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 จ านวนหมู่บ้านที่ได้ท า
การควบคุมและปูองกัน
โรค 

สามารถควบคุมโรค
และไม่มีการระบาด
ของโรค 

ส านักปลดั 

3 อุดหนุน คก.หมู่บ้าน 
ด าเนินงานตาม
พระราชด าริด้าน สธ. 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขหมู่บ้านใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

17 หมู่บ้าน 127,500 
(59=127,000) 
(60=127,000) 

340,000 
 

340,000 
 

340,000 
 

340,000 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนางานด้าน
สาธารณสุข 

ผลการด าเนินงานของ 
อสม.ที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

4 ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ 

17 
หมู่บ้าน 

60,000 55,000 55,000 55,000 55,000 สุนัข แมวในพื้นที่ได้ขึ้น
ทะเบียนและได้รับวัคซีน 
100 % 

ไม่มีหรือไม่พบโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

ส านักปลดั 

5 ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เอดส์ 
เพศ อนามัยเจรญิ
พันธ์แก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน+ผู้ใหญ่
ใจดี 

ให้รู้จักวิธีปูองกันและ
แก้ไขปัญหาท้องไม่
พร้อมและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

17 
หมู่บ้าน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่มเปาูหมายที่
เข้ารับการเสริมสร้าง
ทักษะ 35% 

เครือข่ายการ
ด าเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์เอดส์มี
ความคอบคลมุมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

แบบ ผ.02 



 

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์
ครอบครัวของ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

กลุ่มผู้พิการ, 
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 
(59=100,000) 
(60=100,000) 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
การสงเคราะห ์

ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้และด้อย
โอกาส 

เพื่อซ่อมแซมบ้านให้
อยู่ในสภาพท่ีมั่งคง
ถาวรและปลอดภัย 

3 หลัง 50,000 
(59=50,000) 

 

- 50,000 
 

- 50,000 จ านวนบ้านผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสที่ได้รับการซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสมีบ้านท่ีมั่งคง
ถาวรพักอาศัย 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 สร้างบ้านร่วมแรง
ร่วมใจให้แก่ผู้ยากไร้
และมรีายได้น้อย 

สร้างมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงให้แก่ผู้ยากไร ้

3 หลัง/ปี - 100,000 
 

- 100,000 
 

- จ านวนบ้านท่ีสร้างให้แกผู่้
ยากไร ้

ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย 
ที่มั่นคงถาวร 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

4 ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูศู้นย์การ
เรียนรูโ้รงเรียน
ผู้สูงอายุ ต.จ าปาโมง 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุใน
เขตพื้นท่ี 

60,000 
- 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 มีกิจกรรมกลุ่มผูสู้งอายุในเขต
พื้นที่รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ผู้สูงอายไุด้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามความชอบ
ความถนัดร่วมกัน
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดให้มี
สวนหย่อม หนอง
ทุ่งมน, บ่อประมง, 
หนองเหล่าจ่า กุด
แคน 

เพ่ือให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และการ
นันทนาการ 

4  แห่ง - 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 

 
ชุมชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และนันทนาการ
อย่างน้อย 1 แห่ง 

ประชาชนใช้ส่วน
หย่อมเพ่ือพักผ่อน
และนันทนาการ 

กองช่าง 

2 ท าความสะอาดราง
ระบายน้ า ม.13 

เพ่ือให้รางระบาย
น้ าไม่มีสิ่งอุดตัน
ท าให้ระบายน้ า
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

บ้านนา
เจริญ 

หมู่ที่ 13 

- 66,500 - - - น้ าไม่ท่วมขัง
ภายหลังจากฝนตก
แล้ว 1 ชั่วโมง 

รางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้เร็วไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตเสียงหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อกระจายข่าวสารสู่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

5 หมู่  - 50,000 
ม.12 

45,000 
หมู่ที่

2,11,15 

25,000 
ม.7 

25,000 
 

ครัวเรือนในชุมชนได้ยินเสียง
ประชาสัมพนัธ์จากหอ
กระจายข่าว 100 % 

ราษฎรได้รับทราบ
ข่าวสารจากหอกระ
จ่ายข่าวอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรั้วรอบที่
สาธารณะ  
หมู่. 1,5,14,12,9 

รักษาที่สาธารณะและ
เป็นแนวเขตที่มั่นคง 
ปูองกันการบุกรุก 

5  แห่ง - 
(59=200,000) 

 

- - 100,000 
 

200,000 จ านวนที่สาธารณะที่ได้
ก่อสร้างรั้วรอบเป็นแนวเขต 

ที่สาธารณะ
ประโยชนไ์ม่ถูกบุก
รุกแนวเขต 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างอาคาร
สงเคราะห์ประจ า
หมู่บ้าน ม.8 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ของหมู
บ้าน 

1 หลัง - - - 200,000 
 

- ชุมชนมีอาคารใช้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสม 

ความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างห้องสุขา เพื่อใช้เป็นที่ขับถ่ายใน 5 หมู่ - - - 50,000 60,000 จ านวนห้องน้ าแตล่ะหมู่บา้น ผู้ร่วมงานมีห้องสุขา กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

ที่เมรุ ม. 
3,7,10,14,6 

การประกอบพิธีกรรม
ฌาปนกิจศพ 

4 แห่ง    ที่ก่อสร้างในบริเวณเมรุ
ประกอบฌาปนกิจศพ 

ในการขับถ่ายที่ถูก
สุขลักษณะ 

5 จัดสร้างเต็นท์
เหล็กแบบมีล้อ
อเนกประสงค ์

เพื่อใช้ในการประกอบ
พิธีฌปนกิจศพและ
อื่นๆ ที่บริเวณปาุชา้ 

2 หลัง 
4x8x2.9 

ม. 

- 100,000 - - - จ านวนและขนาดของเต็นท์
อเนกประสงค์ที่จัดสรา้งขึ้น 

ได้รับความสะดวก
ในการประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพและ
อื่นๆ 

กองช่าง 

-59- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ต่อเติมศาลาสวด
อภิธรรมศพ  
ม.2,6,8,7,14,15 

เพื่อใช้ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

4 แห่ง 
5 หมู่บ้าน 

- 
(59=500,000) 

250,000 
 

- 150,000 
 

150,000 
 

ชุมชนมสีถานที่ประกอบ
พิธีฌาปนกิจที่เหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 

ความสะดวกใน
การฌาปนกิจศพ
ของประชาชน 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค ์
 หมู่ที่  7 

ใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

1 แห่ง - 
(59=200,000) 

- - - 100,000 
 

มีศาลาอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
อย่างน้อย 1 แห่ง 

ได้รับความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 

กองช่าง 

8 เทคอนกรีตรอบเมรุ เพื่อความสะดวกใน 3 แห่ง - 248,100 - 100,000 - ขนาดของพื้นที่และ ได้รับความสะดวก กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

หมู่ที่ 3,6,12,14 การประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ 

   ประมาณเทคอนกรีตที่เท ในการประกอบ
พิธี 

9 เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี ต.จ าปาโมง 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
สมรรถนะเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรี 
17 

หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของกลุ่มสตรี 
70% 

กลุ่มสตรีทั้ง 17 
หมู่บ้านได้รับการ
เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
สวัสดิการ 

 
 
 
 

-60- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในพื้นที ่

ผู้สูงอาย ุ
17 

หมู่บ้าน 

- 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
  

120,000 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้รับการ
เสริมสร้างและ

กอง
สวัสดิการ 

แบบ ผ.02 



 

 

พัฒนาศักยภาพ 
11 เสริมสร้างและ

พัฒนาการเรียนรู้สภา
เด็กและเยาวชน  

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนรู้สภา
เด็กและเยาวชน 

เด็กและ
เยาวชน 
ในพื้นที ่

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของกลุ่มสภา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

สภาเด็กและ
เยาวชนได้รับการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

กอง
สวัสดิการ 

12 ประกวดหมู่บ้านนา่อยู่ 
คู่หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีชีวิตที่ดีขึ้นและ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17 
หมู่บ้าน 

- 100,000 50,000 50,000 
 

50,000 จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
ประกวดหมู่บ้านนา่อยู่ คู่
หลักธรรมาภิบาล 

ประชาชนในพื้นที่
มีความเป็นอยู่ที่ดี
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่ผ่านมา วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 



 

 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
1 จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

ศูนย์กีฬาต าบล/
หมู่บ้าน 

ศูนย์ฯ /หมู่บ้านมี
อุปกรณ์กีฬาไว้ให้กับผู้
ประสงคฝ์ึกซ้อมและ
ออกก าลังกาย 

1 ครั้ง/ปี 100,000 
(59=100,000) 
(60=100,000) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา 100% 

ศูนย์มีความพร้อมใน
ด้านการฝึกซ้อมและ
ให้บริการอุปกรณ์ฝึก 

กอง
การศึกษา 

2 ปรับปรุงลานกีฬา
ภายในชุมชน  
หมู่ 5 

เพื่อให้มีสถานท่ีออก
ก าลังกายภายใน
ชุมชน 

1  แห่ง - - - 35,000 
 

- ในชุมชนมีสถานส าหรับ
นันทนาการ/ออกก าลัง
กาย 

มีสถานท่ีออกก าลัง
กาย/กิจกรรม
นันทนาการ 

กองช่าง 

3 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของ
เด็ก 

1 ครั้ง 70,000 
(59=70,000) 
(60=70,000) 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน
พร้อมท้ังได้รับความรู ้

กอง
การศึกษา 

4 ก่อสร้างสนามกีฬา
ชุมชนหนองเหล่า
จ่า ม. 17 

เพื่อให้มีสนามแข่งขัน
กีฬาระดับต าบลทีไ่ด้
มาตรฐาน 

1  แห่ง - 800,000 
 

- - - มีสนามกลางที่ได้
มาตรฐาน 

มีสนามเพื่อออกก าลัง
กายและแข่งขันกีฬา
ที่มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

5 จัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อให้ ปปช.ออก
ก าลังเพื่อสุขภาพ 

 สถานท่ี
พร้อมเครื่อง

2 จุด 

- - 230,000 
ม.17 

- 230,000 
ม.12 

มีสถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกายกลางแจ้งพร้อม
เครื่องอย่างน้อย 2 แห่ง 

ปปช. หันมาออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แบบ ผ.02 



 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.8 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
แปรรูปอาหาร 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพเสริมให้
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

1 คร้ัง 
 

20,000 
 

20,000 
 

- - 20,000 จ านวนกลุ่มทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมสนบัสนุน 

สมาชิกในกลุ่มมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 ส่งเสริม/สนบัสนุน
อาชีพการปลูกเห็ด 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพเสริมให้
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

1 คร้ัง - 50,000 - 50,000 
 

- ระดับความส าเร็จของกลุ่ม
อาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน 

สมาชิกในกลุ่มมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 ส่งเสริมกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปผลผลิต
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ
เสริมให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 

17 หมู่ 30,000 
- 

- 
 

- - 30,000 จ านวนหมู่บ้านทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร 

สมาชิกในกลุ่มมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ
เสริมให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 

17 หมู่ 50,000 
 

- - 60,000 - ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 65 

สมาชิกในกลุ่มมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

5 ส่งเสริมอาชีพ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

17 หมู่ 100,000 

(59=100,000) 
(60=100,000) 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ 

ครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ
มีรายได้เสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.9 แผนงานการพาณิชย์ (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างตลาด
กลางชุมชม  
 

เพ่ือให้มีแหล่ง
จ าหน่าย และเป็น
ตลาดกลางภายใน
ชุมชน 

1  แห่ง - - - - 800,000 

 
ชุมชนมีตลาดกลาง
ภายในชุมชนอย่างน้อย 
1 แห่ง 

สะดวกและ
เหมาะสมใน
การค้าขายและ
ให้บริการชุมชน 

กองช่าง 

2 ส่งเสริมกลุ่มทอ
ผ้าสายรุ่ง  
หมูที่ 13,16 

เพ่ือส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบ
อาชีพเสริมให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

2 หมู่ - 20,000 

 

- 20,000 

 

- จ านวนสมาชิกกลุ่มที่น า
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การด ารงชีพ 

สมาชิกในกลุ่มมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.10 แผนงาน งบกลาง (ด้านการด าเนินการอ่ืน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บรรเทาความ
เดือดร้อนเหตุ
ฉุกเฉิน กรณี
เร่งด่วน  

ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเหตุ
ฉุกเฉิน เร่งด่วนและภัย
ธรรมชาตเิบื้องต้น 

17 หมู่ 400,000 
 (59=960,000) 
(60=405,000) 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

ผู้ที่ประสบภัยมี
ก าลังใจที่จะ
ด ารงชีวิตในสังคม
อย่างเป็นสุข 

ส านักปลดั 

2 จัดสวสัดิการเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการและเงินเบี้ย
เลี้ยงยังชีพ 

กลุ่มผู้
พิการ 

276 คน 

3,110,400 
 (59=2,185,600) 
(60=3,140,000) 

3,340,000 
 

3,520,000 
 

3,700,000 
 

3,700,000 จ านวนผู้พิการทีไ่ด้รับ
เบี้ยยังชีพร้อยละ 100 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพเพิ่มมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 จัดสวสัดิการเบี้ย
ยังชีพให้ผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รบั
สวัสดิการและเงินเบี้ย
เลี้ยงยังชีพ 

กลุ่มผูต้ิด
เชื้อ 17 คน 

120,000 
 (59=120,000) 
(60=132,000) 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 จ านวนผู้ตดิเช้ือ HIV ที่
ได้รับการสนบัสนุนเบีย้
ยังชีพ 

ผู้ติดเชื้อได้รบัเบี้ย
ยังชีพด ารงชีพอยู่
ในสังคมอย่างปกติ
สุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

แบบ ผ.02 



 

 

4 จัดสวสัดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการและเงินเบี้ย
เลี้ยงยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
1,479 คน 

12 ล้าน 
(59=10,960,100) 
(60=11,600,00) 

13.6 ล้าน 
 

14.6 ล้าน 
 

15.6 ล้าน 
 

16 ล้าน จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย
ยังชีพมีคุณภาพ
ชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
     1.10 แผนงาน งบกลาง (ด้านการด าเนินการอ่ืน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลจ าปาโมง 

เพ่ือสมทบกองทุน
ในการดูแลซึ้งกัน
และกันบนพ้ืนฐาน
ของความเอ้ืออาทร
ต่อกัน 

1 กองทุน 50,000 

(59=50,000) 
(60=50,000) 

700,000 

 
70,000 

 
70,000 

 
70,000 จ านวนสมาชิกกองทุน

มีไม่น้อยกว่า 10 % 
ของจ านวนประชากร
ในพ้ืนที่ 

เกิดความรักความ
เอ้ืออาทร ดูแล
ทุกข์สุขซึ่งกันและ
กัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

แบบ ผ.02 



 

 

6 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
จ าปาโมง 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล  

(ก.ปสต.) 

1 ครั้ง 190,000 

(59=190,000) 
(60=190,000) 

230,000 

 
230,000 

 

230,000 

 

230,000 องค์กรสมทบ
เงินกองทุน สปสช. 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระเบียบที่ก าหนด 

การบริหารงาน
กองทุนเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 2.1 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลาน คสล. ตากผลผลิตทางการ 3 แห่ง - 
(58=200,000) 

60,000 - 50,000 - จ านวนพื้นที่ลาน คสล. ปชช. มีทีต่ากผลผลิต กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

ตากผลผลิตทางการ
เกษตร ม.13,7,11 

เกษตรและกิจกรรม
อื่นๆ ของชุมชน 

   ที่ก่อสร้าง ทางการเกษตรหลัง
การเก็บเก่ียว 

2 ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์   

ผันน้ าส่งให้เกษตรกร
เพื่อท าการเกษตร 

1 แห่ง - - 540,000 
 

- - จ านวนเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้ง 

ส่งน้ าให้เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 ส่งเสริมการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารเคมี 

17 หมู่ 
 

- 30,000 
 

- 
 

- 30,000 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ 

ประชาชนไดบ้ริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ 
มีสุขภาพที่ด ี

ส านักปลัด 

4 ฝึกอบรมเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การเกษตรที่เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

17 หมู่  
1 คร้ัง 

20,000 
- 

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 จ านวนผู้ฝึกอบรมดา้น
การเกษตรของแต่ละ
หมู่บ้าน 

เกษตรกรน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 

5 จัดหาเครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร  
ม.5,6,1 

ให้บริการประชาชน
เช่าเพื่อการเกษตร 

2 เคร่ือง 300,000 
 

- - 300,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
สนับสนนุเครื่องจักรกล
เพื่อการเกษตร 

เกษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา 

ส านักปลัด 

-67- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 2.1 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณและที่ผา่นมา วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 



 

 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
6 ขุดเจาะบ่อน้ า

บาดาลเพื่อ
การเกษตร  

เกษตรกรน าน้ าจาก
บ่อบาดาลเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

17 หมู่ - 25,000 
 

- 25,000 
 

- จ านวนเกษตรที่ได้รับการขุด
เจาะน้ าเพื่อการเกษตร 

มีน้ าแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

7 จัดตั้งกองทุนเพื่อ
การเกษตรใน
หมู่บ้าน  

เพื่อเป็นเงินทุน
ส าหรับสมาชิกกู้ยืม
เพื่อการเกษตร 

1 กองทุน 
ม. 16,10 

- - - 40,000 
 

40,000 จ านวนสมาชิกกองทุนที่กู้ยืม
เงิน 

ชุมชนมีกองทนุเพื่อ
การเกษตรในชุมชน 

ส านักปลัด 

8 อบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกรน า
ความรูไ้ปปรับใช ้

1 คร้ัง - 75,000 
 

- 
 

- 50,000 จ านวนเกษตรกรที่เข้าอบรม
ถ่ายทอดความรู ้

เกษตรกรน าความรู้ไป
ปรับใช้ในอาชีพ 

ส านักปลัด 

9 อบรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ย
หมัก 

เพื่อน าไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร 

1 คร้ัง 30,000 
- 

30,000 20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้ในการเกษตรของ
ตน 

เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในการเกษตร
และดินมสีภาพที่ด ี

ส านักปลัด 

10 ปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชแก่เกษตรกร 

17 
หมู่บ้าน 

- 20,000 
 

- 20,000 
 

25,000 จ านวนเกษตรกรที่ปูองกัน
และก าจัดวชัพืชที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลิตผลการเกษตร
เสียหายน้อยลง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง แบบ ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 2.1 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ซ่อมแซม/เสริม
ถนนลูกรัง  
 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก ปลอดภัย 

17 
หมู่บ้าน 

340,000 

(58=277,600) 
(59=680,000) 

490,600 
 

350,000 
 

300,000 300,000 ระยะทางของ
ถนนลูกรังที่
ซ่อมแซม 

สัญจรไปมาสะดวกขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

12 ลงท่อระบายน้ าใน
เพ่ือการเกษตร/
ภายในหมู่บ้าน   

เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง
พ้ืนที่เกษตรกรรม
ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น 

6 หมู่ - 60,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
30,000 

 
จ านวนท่อระบาย
น้ า 

ระบายน้ าได้รวดเร็ว
น้ าไม่ท่วมขังพ้ืนที่
หมู่บ้าน/เกษตรกรรม 

กองช่าง 

13 วางท่อ PVC ส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือส่งน้ าให้เกษตรกร
ท าการเกษตร 

1x1,000x 
0.5  เมตร 

- 60,000 

 
- 30,000 

 

30,000 

 
จ านวนท่อ PVC  เกษตรกรได้รับน้ าท า

การเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ที่ 
2,7,13 

20,000 230,000 
ม.2 

200,000 
ม.7,13 

50,000 50,000 ขนาดและ
ระยะทางของถนน
ลูกรังที่ก่อสร้าง 

เกษตรกรมีถนนสัญจร
และขนผลิตผลได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.แผนงานเคหะชุมชน (ด้านบริการสังคมและชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า ม.2,10,11 
7,8,9,13,16,15 

เพื่อเก็บผลติผลทาง
การเกษตรของ
เกษตรกร 

9 หมู่บ้าน - 250,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

มียุ้งฉางเก็บผลผลิต
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟูา
ส่องสว่าง  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก ปลอดภัย 

17 หมู่บ้าน 340,000 
 (59=680,000) 

 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 100,000 จ านวนจุดที่ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่าง 

สัญจรไปมาสะดวก
ขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
พื้นที่เกษตรกรรม
ระบายน้ าไดส้ะดวกขึ้น 

17 หมู่ - - 
 

- 
 

200,000 
 

300,000 
 

จ านวนจุดที่ติดตั้งไฟส่อง
สว่างซูล่าเซล 

ระบายน้ าไดร้วดเร็ว
น้ าไม่ท่วมขังพื้นที่
หมู่บ้าน/
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าพร้อมตดิตั้ง
ไฟส่องสว่าง 

เพื่อส่งน้ าให้เกษตรกร
ท าการเกษตร 

1x1,000x0.5  
เมตร 

- 60,000 
ม.10,11 

600,000 
ม.1,3,11, 

15,16 

30,000 
 

30,000 ระยะทางที่ขยายเขตและ
จ านวนจุดที่ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

เกษตรกรไดร้ับน้ า
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเป็นสากล 
- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ม.1,3,8,6,7 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

5 หมู่บ้าน 400,000 
(59=534,100) 

300,000 
ม.1,7 

200,000 
ม.6,7 

100,000 100,000 ขนาดและระยะทาง
ของการก่อสร้างราง 

ไม่มีน้ าท่วมขังภายใน
พื้นที่ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน 
คสล.  

เพื่อลดฝุุนละออง และ
การสัญจรที่สะดวก 

17 
หมู่บ้าน 

800,000 
(59=593,700) 

8,226,000 1,000,000 300,000 
 

400,000 ขนาดและระยะทาง
ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง 

ลดฝุุนละอองและการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น หมู่ 6,8,1,14 

เพื่อเก็บน้ าไว้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

4 แห่ง - - 
 

- 200,000 
 

100,000 จ านวนฝายน้ าลน้ที่
ได้รับการซ่อมแซม 

มีน้ าเพียงทอที่จะใช้ท า
การเกษตรใน 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน้ า  

เพื่อขจัดน้ าเสียส่งกลิน่
เหม็นรบกวน 

0.60.×10  - 20,000 
 

150,000 
ม.10,16 

- - ไม่มีน้ าเสยีค้างในราง
ระบายน้ า 

ระบายน้ าได้ดีและไม่มี
กลิ่นเหม็นรบกวน 

กองช่าง 

5 สร้างประตูเปดิปิด
พร้อมเสริมสันฝาย  

เพื่อกักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณที่มากข้ึน 

1 แห่ง 
ม.2 

- 100,000 
 

- - - ปริมาณการกักเก็บน้ า
ที่เพิ่มมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรมากขึ้น 

กองช่าง 

6 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง  

สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และปลอดภัย 

17 หมู่ 
 

250,000 
(59=130,000) 

250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางได้รับการ
ซ่อมแซมลาดยางที่
ช ารุด 

สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงราง
ระบายน้ าและ
ก่อสร้างรางระบาย
ต่อจากเดิม 

เพื่อปรับปรุงให้ราง
ระบายน้ าไม่มีน้ าตก
ข้างในราง 

ยกขึ้นจาก
เดิม 0.10 
ม. สร้าง

เพิ่ม 31 ม. 

- 54,000 
ม.10 

- - - ขนาดและระยะทางที่
ปรับปรุงและก่อสรา้ง
เพิ่มจากเดมิ 

ไม่มีน้ าท่วมขังภายใน
พื้นที่ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.02 



 

 

     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าห้วย  
 

เพื่อข้ามฝั่งไปมาได้
สะดวก และใช้เวลา
เดินทางลดลง 

3 x 20 
เมตร 

- 
(59=180,000) 

500,000 
 

- 
 

500,000 
 

- มีมาตรฐานสามารถ
รับน้ าหนักได้อย่าง
น้อย 12 ตัน 

การขนผลิตผลทาง
การเกษตรและสัญจรได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.สันฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรข้ามฝั่ง
ไปมาไดส้ะดวกใช้เวลา
เดินทางลดลง 

30 x 20
เมตร 

- - 200,000 
 

- - มีมาตรฐาน สามารถ
รับน้ าหนักได้อย่าง
น้อย 15 ตัน 

ขนผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไดส้ะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าเหลี่ยม หมู่ที่
3,9,17,4,8 

เพื่อการระบายน้ าและ
สัญจรได้สะดวก 

180x180 
x7 

เมตร 

- 
(59=340,000) 

1,930,000 
 

300,000 
 

200,000 
 

200,000 จ านวนท่อระบายน้ า
เหลี่ยมที่ก่อสร้าง 

ระบายน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็วและการคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

11 เสรมิคันคูดินห้วย
โมง/กุดแก้วให้
สูงขึ้น ม.11,15,16 

เพื่อเสรมิคันดินสองฝั่ง
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
มากขึ้น 

5x500x3 _ 
 

460,000 350,000 - - ความสูงที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิม กักเก็บน้ า
ปริมาณมากยิ่งข้ึน 

คันดินมีความสูงและ
แข็งแกร่ง กักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณมากขึ้น 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อใช้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

17 หมู ่ 30,000 
(59=68,500) 

230,000 
ม.1,11,10 

500,000 
ม.1,4,15,17 

30,000 
 

50,000 ขนาดและระยะทาง
ที่ซ่อมแซม 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองช่าง 

13 ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต 

เพื่อให้ใญจรได้สะดวก
และปลอดภัย 

6x1 ก.ม.
x0.5 ม. 

- 2,000,000 1,000,000 500,000 500,000 ขนาดและระยะทาง
ที่ได้รับการซ่อมสร้าง 

ปชช.ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเป็นสากล  
      - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดา้นเศรษฐกิจ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณและทีผ่่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 8 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ม.10, 13-16 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ในฤดูแล้ง 

3  แห่ง 360,000 
(59=706,700) 

- - 
 

200,000 200,000 เกษตรกรมีน้ าเพื่อ
การเกษตรช่วงหน้าแห้ง 

เพื่อกักเก็บน้ าไวท้ า
การเกษตรในช่วง
หลักเก็บเกี่ยว 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมประตูปิดเปิด
ฝายห้วยแคน  

เพื่อซ่อมให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1 แห่ง 
(ม.15) 

- - - 100,000 
 

- จ านวนฝายกั้นน้ าที่
ได้รับการซ่อมแซม 

กักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

16 วางท่อจากห้วยทราย
ไปห้วยทรายหลง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน 

1x5x0.5  
เมตร 

- - 100,000 
 

- - จ านวนท่อระบายน้ า น้ าไมท่่วมขังผลิตผล
การเกษตร 

กองช่าง 

17 เสริมคันดินสองฝัง่ล า
ห้วยงาว หมู่ 14 

เพื่อกั้นน้ าไม่ให้ไหลลน้
ออกมาท่วมผลิตผล
การเกษตร 

5x500x3 
เมตร 

- - - - 100,000 
 

คันดินมีความสูงเพิ่มข้ึน 
น้ าไมล่้นออกมาท่วม
พื้นที่การเกษตร 

แก้ปัญหาน้ าล้นฝั่ง
ท่วมผลผลิต
การเกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ไปหนองเหล่าจา่ 

เพื่อระบายน้ าไปไหลลงไป
หนองเหล่าจ่า 

800 ม. - - 200,000 - - ขนาดและระยะทางของ
การก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

หนองเหล่าจ่ามีน้ า
กักเก็บเพื่ออุปโภค
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

19 ก่อสร้างฝายดนิพร้อม
ประตูเปิดปดิน้ ากุด
แคนใหญ ่

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทั่ง
ในช่วงปักด าและหลังเก็บ
เก่ียวนาข้าว 

1 แห่ง - - - 100,000 
 

- ขนาดของฝายดินที่
ก่อสร้าง 

สามารถกักเก็บน้ าไว้
ให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเป็นสากล  
      - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดา้นเศรษฐกิจ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณและทีผ่่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างคลองระบาย
น้ า คสล.ห้วยเฮี้ย-
ร่องกลาง ม.17 

เพื่อระบายน้ าไปกัก
เก็บไว้ใช้ท าการ
การเกษตรหลังเก็บ
เก่ียวข้าว 

1x1,000x 
0.5 ม. 

- - - 
 

100,000 - ขนาดและความยาว
คลองระบายน้ าที่
ก่อสร้าง 

มีน้ าไว้ให้เกษตรกรใช้
ท าการเกษตรหลังเก็บ
เก่ียวนาข้าวมากยิง่ขึ้น 

กองช่าง 

21 เสริมคันดินกั้นสอง
ฝั่งห้วยโมง,ห้วยน้ า
ฟูาให้สูงขึ้น 

เพื่อกันน้ าทั้งสองฝั่ง
ไม่ให้ไหลล้นออกมา
ท่วมผลิตผล
การเกษตร 

5x500x3  
- 

200,000 
ม.1 

200,000 
ม.1 

- - คันดินสองฝั่งมีความสูง
เพิ่มข้ึนน้ าไมล่้นออกมา
ท่วมผลิตผลการเกษตร 

น้ าไมล่้นฝั่งมาท่วม
พื้นที่การเกษตรและ
กักเก็บน้ าได้มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

22 ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า ม.2,7,15 

เพื่อให้น้ าไหลผ่านได้
สะดวกน้ าไม่ทว่มขัง
พื้นที่การเกษตร 

3 หมู่ - 211,700 - - - จ านวนท่อระบายน้ า
และระยะทางทีไ่ด้รับ
การแก้ไขให้ดีข้ึน 

น้ าไหลได้สะดวกและ
เร็วยิ่งขึ้นน้ าไม่ท่วมขัง
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ลงท่อส่งน้ าจาก
ห้วยโมงไปหนอง
ทุ่งมนพร้อม
ประตูเปิด-ปิด   

เพ่ือระบายน้ าจาก
ห้วยโมงมากักเก็บท่ี
หนองทุ่งมน 

1,300 
เมตร 

- - - 300,000 300,000 แหล่งน้ าของชุมชนมี
น้ ากักเก็บไว้เพ่ือ
อุปโภคได้ตลอดทั่งปี 

หนองทุ่งมนมี
ปริมาณน้ ากัก
เก็บไว้ใช้อุปโภค
ได้ตลอดทั่งปี 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าข้าง
ถนนหน้าโรงเรียน
จ าปาโมงวทิฯ 

เพือ่ระบายน้ าที่ท่วม
ขังในบริเวณรั่ว ร.ร. 
ในช่วงฤดูฝน 

800 

เมตร 
- - 300,000 - - ขนาดและระยะทาง

ของการก่อสร้างราง 
ในหน้าฝนไม่มี
น้ าท่วมขัง
บริเวณข้างถนน 

กองช่าง 

25 ซ่อมสร้างถนนผิว
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

17 หมู่ - 720,000 400,000 300,000 200,000 ขนาดและระยะทาง
ของถนนที่ซ่อมสร้าง
ด้วยพาราแอสฟลัท์

ปชช.ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

คอนกรีต สัญจร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกล าห้วย
โมงจาก ม.10- 
ม.5 

เพื่อให้สามารถระบายน้ า
ได้รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นที่เกษตร 

20x5,000 
x3  เมตร 

- - 250,000 
 

3,000,000 
 

2,500,000 แหล่งกักเก็บน้ า
สามารถกักเก็บได้
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

สามารถระบายน้ าได้
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

2 ขุดลอกคลองกุด
เสือเต้น หมู่ที่ 10 
บ้านลาน 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้ในปรมิาณที่มากข้ึน 

12x2,000
x3 เมตร 

- 200,000 
 

- 200,000 - แหล่งกักเก็บน้ า
สามารถกักเก็บได้
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

กักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณมากขึ้น 

กองช่าง 

3 สร้างคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตร ม.
2,4,5,12,17 

เพื่อส่งน้ าให้เกษตรกรใช้
ท าการเกษตร 

1x1,000 
x0.5 เมตร 

- - - 200,000 
 

100,000 
 

จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งน้ าโดย
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

มีน้ าท าการเกษตร
อย่างทั่วถึงช่วงปักด า
และหลังเก็บเกี่ยว 

กองช่าง 

4 วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ม.15, 17 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
พื้นที่การเกษตรระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

2 หมู่ - - 
 

- 30,000 40,000 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
การว่างท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระบายน้ าไดร้วดเร็ว
น้ าไม่ท่วมขังผลิตผล
การเกษตรเสยีหาย 

กองช่าง 

5 ขุดลอกห้วยภู่  
หมู่ที่ 4 

 

เพ่ือให้สามารถกักเก็บ
น้ าได้ในปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

10x100
x3 เมตร 

- - - - 350,000 

 

แหล่งน้ าสามารถ
กักเก็บได้ปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ า
ได้มีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.02 



 

 

 3.3 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขุดลอกหนองหญ้า
ไซ ม. 11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้ในปรมิาณที่มากข้ึน 

12x600 
x3 เมตร 

-  - 200,000 
 

- แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ยิ่งข้ึนเพียงพอต่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 ก าจัดวัชพืชกุดแอก
และ กุดผึ่ง หมู่ที  
7,14 

เพื่อก าจัดวัชพืชให้แหล่งน้ า
สะอาด 

2 แห่ง - - - 30,000 
 

- ขนาดและพื้นท่ีที่ด าเนินการ
ก าจัดวัชพืช 

เกิดความสะดวกต่อ
กิจกรรมเพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองดินด า 
ม.12 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้ในปรมิาณที่มากข้ึน 

10 x10 
x1 ม. 

- - 200,000 - - แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บน้ าได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

9 ขุดลอกห้วยกุด
เชือก/หนองภู่ 
หนองโดน ม. 8 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้ในปรมิาณที่มากข้ึน 

10x100x
3 เมตร 

- - - 350,000 350,000 แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ยิ่งข้ึนเพียงพอต่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

10 ขุดลอกสระเก็บน้ า 
อบจ. ม. 2 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้ในปรมิาณที่มากข้ึน 

20x30x3  
เมตร 

- - - 50,000 
 

- แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บน้ าได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

11 ขุดลอกร่องเหี้ย, 
ร่องกลาง  

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้ในปรมิาณที่มากข้ึน 

1,000 ม. - - - - 150,000 
 

แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ขุดลอกร่องเสยีว 
/  หนองบ้าน
กลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้ าได้ในปริมาณ
ที่มากข้ึน 

10x100 
x3  เมตร 

- 200,000 
 

- - - แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

กักเก็บน้ าได้ปริมาณมากพอ
เพื่อเกษตรกรรมในหน้าแล้ง 

กองช่าง 

13 ขุดลอกกุดพ่อ
อ่อน, บุ่งบักเอ่น  

เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้ าไดม้ากขึ้น 

12x100 
x3 เมตร 

- - - - 300,000 
ม.15 

แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกัก
เก็บไดม้ีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ าได้มีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

14 ขุดลอกล าห้วยน้ า
ลัด หมู่ที่ 4 

เพื่อให้กักเก็บน้ าได้
ในปริมาณทีม่ากขึ้น 

12x2,000 
x3 เมตร 

- - 200,000 
 

- - ขนาด และปริมาณของการ
ขุดลอก 

สามารถกักเก็บน้ าได้มีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

15 ขุดลอกหนองสระ
พังบ้าน ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค 

50x50x 
1.50 เมตร 

- - 200,000 - - ขนาดหรือปรมิาณของการ
ขุด 

กักเก็บน้ าไดม้ากขึ้นและใช้เพื่อ
การเกษตรหน้าแล้ง 

กองช่าง 

16 ขุดลอกบุ่งดู่  
ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

1x50x 
2.5 เมตร 

- - - 300,000 - ขนาด และปริมาณของการ
ขุดลอก 

กักเก็บน้ าไดม้ากขึ้น เกษตรกร
มีน้ าท าการเกษตรในช่วงหลัง
เก็บเกี่ยว 

กองช่าง 

17 ขุดลอกส าห้วยสี
ดา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้ าไดม้ากขึ้น 

12x1,000 
x3 เมตร 

- - 250,000 
 

- - ขนาด และปริมาณของการ
ขุดลอก 

กักเก็บน้ าได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

18 ขุดลอกล าห้วย เพื่อให้สามารถกัก 12x500x3 - - - - 300,000 ขนาด และปริมาณของการ สามารถกักเก็บน้ าได้มีปริมาณ กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

งาว หมู่ที่ 6,12 เก็บน้ าไดม้ากขึ้น เมตร  ขุดลอก เพิ่มมากข้ึน 
19 ขุดลอกวังผือวัง

แคน ม.15 
เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้ าไดม้ากขึ้น 

12x1,000 
x3 เมตร 

- - - 200,000 - ขนาด และปริมาณของการ
ขุดลอก 

แหล่งกักเก็บน้ าสามารถกักเก็บ
ได้ปรมิาณเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ขุดลอกบุ่งโง้ง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ในปริมาณทีม่ากขึ้น 

12x2,000x
3 เมตร 

-  - - 100,000 
 

แหล่งกักเก็บน้ าสามารถ
กักเก็บได้ปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณมากเพียงพอต่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

21 ขุดลอกหนองบุ่ง
เบียก หมู่ที่ 15 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ในปริมาณทีม่ากขึ้น 

12x2,000x
3 เมตร 

-  - 100,000 
 

- แหล่งกักเก็บน้ าสามารถ
กักเก็บได้ปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณมากเพียงพอต่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

22 ขุดลอกแหล่งน้ า
กักเก็บน้ า หมู่ 2 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ในปริมาณทีม่ากขึ้น 

12x800x1  
เมตร 

200,000 
- 
 

- _ - 100,000 แหล่งกักเก็บน้ าสามารถ
กักเก็บได้ปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีแหล่งน้ าเพื่อการ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

23 ขุดลอกห้วยกุด เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้ 10x500x3 - - - 200,000 - แหล่งกักเก็บน้ าสามารถ สามารถกักเก็บน้ าได้มี กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

แอก  หมู่ที่ 7 ในปริมาณทีม่ากขึ้น เมตร  กักเก็บได้ปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

24 ขุดลอกล าห้วย
กุดผึ่ง ม.14 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าออก
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1x500x0.5 
เมตร 

- - - - 200,000 แหล่งกักเก็บน้ าสามารถ
กักเก็บไดเ้พิ่มมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ าได้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

25 ขุดลอกล าห้วย
คูณ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ในปริมาณทีม่ากขึ้น 

12x1,000x
3 เมตร 

- - - 200,000 - แหล่งกักเก็บน้ าสามารถ
กักเก็บไดเ้พิ่มมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ าได้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเป็นสากล  
      - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.4 แผนงาน การพาณิชย์ (ด้านเศรษฐกิจ)  

แบบ ผ.02 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างหอถัง
พร้อมว่างท่อ
ระบบประปา  

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ าประปาอุปโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

3 แห่ง 
 

- 400,000 200,000 
ม.14 

 

250,000
ม.6 

200,000 
ม.8 

จ านวนหอถังประปาที่ก่อสร้าง
และประชาชนได้ใชน้้ าประปา
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอุปโภค
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อให้บริการ
น้ าประปาเพื่อ
อุปโภคมี
ประสิทธิภาพ 

5 หมู่บ้าน - 
 

- 
 

240,000 
หมู่ที่ 

16,3,9,13,14 

 

- 
 

- การให้บริการน้ าประปาเพื่อ
อุปโภคมีประสิทธิภาพและทั่วถงึ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอุปโภค
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 ขยายเขตท่อ
ประปา/ว่างท่อ
ประปาใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ าประปาอุปโภค
อย่างทั่วถึง 

17 หมู่ - 
 

52,900 
ม.2,8 

 

40,000 
ม.12,15 

30,000 
 

- ประชาชนที่ได้ใช้น้ าประปาเพื่อ
อุปโภค = 100 

ครัวเรือนมีน้ าประปา
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

4 เจาะบ่อ
บาดาล/สร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ติดตั้งระบบประปา
ใหม่เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

2 แห่ง 
 

- 150,000  
ม.2 

150,000 
ม.2 

- 150,000 
 

น้ าประปาที่ให้บริการประชาชน
มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     3.4 แผนงานการพาณิชย์ (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรั้วและ
เทคอนกรีตรอบ
บริเวณหอถัง
ประปา ม.14 

เพ่ือความเป็น
สัดส่วนและ
ปลอดภัย 

1 แห่ง - - 100,000 

 
- - บริเวณหอถังประปามีแนว

เขตท่ีชัดเจน 
 

บริเวณการผลิต
น้ าประปาเป็น
สัดส่วนเกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 จัดหาถังเก็บน้ า
เพ่ืออุปโภค
บริโภค  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ภาชนะรองรับและ
กักเก็บน้ าอุปโภค
บริโภค 

17 หมู่ - - - 50,000 

 
40,000 จ านวนครัวเรือนที่มี

ภาชนะรองรับและกักเก็บ
น้ าเพื่ออุปโภคร้อยละ 50 

ประชาชนมีน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



 

 

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริหารชุมชนและสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารจัดการ
ขยะ 

เพ่ือปลูกจิตส านึก
และให้ความรู้กับ
ประชาชนในเรื่อง
การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

17  
หมู่บ้าน 

150,000 

(59=2,300,000) 

150,000 600,000 600,000 600,000 ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนมี
การก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ ลด
ปริมาณขยะในพ้ืนที่ 

การก าจัดขยะใน
ท้องถิ่นได้ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักปลัด 

2 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะและ
การก าจัดขยะ
อินทรีย์ 

เพ่ือให้ ปชช.รู้จัก
การแยกขยะจาก
ต้นทางก่อนทิ้งและ
วิธีการก าจัดขยะ
อินทรีย์ที่เหมาะสม 

17 
หมู่บ้าน 

- 60,000 - 20,000 - ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนมี
การก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ ลด
ปริมาณขยะในพ้ืน 

ปริมาณขยะที่ต้อง
น าไปก าจัดมี
ปริมาณลดน้อยลง
และ ปชช.สามารถ
ก าจัดขยะอินทรยี์
ได้อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.2 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกิจ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ปุาไม้และแหล่ง
น้ า/ปรับปรุงภูมิทัศน์
สองฝั่งถนน 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้คนใน
ชุมชนเห็นความส าคัญของ
ปุาและต้นน้ า  

2 ครั้ง/ปี 60,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม = 75 

แหล่งปุาและแหล่งน้ า มี
ความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 

ส านักปลดั 

2 เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์
พื้นฟูทรัพยากรปุาไม ้

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูปุา
ไม้โดยสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

1 ครั้ง/ปี - 50,000 
 

- 50,000 
 

35,000 ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ปุาไม้ = 75 

ชุมชนได้ร่วมคุม้ครองและ
ฟื้นฟูปุาไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว
และไม้ใช้สอยมมีากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 ปลูกปุาชุมชนเฉลมิพระ
เกียรติ (วันต้นไม้
แห่งชาติ) 

เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและแสดง
ความจงรักภักดี  

2  
ครั้ง/ป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ านวนพื้นที่ปุาชุมชนและ
มีอัตราการรอดตายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ปุาชุมชนมีสภาพอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

4 ส่งเสริมกิจกรรมปลูกปุา
ชุมชนร่วมกับวนอุทานภู
ผาแดง ม.2   

เพื่อให้เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ปุาไม้ และต้นน้ า 

1 ครั้ง/ปี - 20,000 
 

- 20,000 
 

20,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้ามา
มีส่วนร่วมร้อยละ 50 
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

ปุาชุมชนมีสภาพอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

5 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า
กล้าไม ้

ส่งเสริมสนับสนุนให้ ปชช.
ได้ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 

ขนาด  
4x8 ม. 

- 50,000 - - - จ านวนพันธุ์กล้าไม้ที่
แจกจ่ายให้กับ ปชช. 

ปชช. มีจิตส านึกในการ
หวงแหนและอนุรักษ์ปุาไม ้

ส านักปลดั 

6 ก่อสร้างฝายแม้ว เพื่อเป็นการชะลอน้ า 2 แห่ง - 30,000 30,000 - 30,000 ปุาตน้น้ ามีการปูองกัน ความแรงของน้ าหลาก กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 

ชะลอน้ า หลากในช่วงหนา้ฝน การพังทลายของหน้า
ดิน และสร้างความชุ่ม
ชื้นให้พื้นปาุ 

ชะลอลง เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับผืนปุา 

-83- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2  ด้านส่งเสรมิการท่องเที่ยว การบรหิารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

แบบ ผ.02 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

           งบประมาณและทีผ่่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดพิธีสู่ขวัญบ้าน
สู่ขวัญเมือง 

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น/ชุมชน 

17  หมู่ 70,000 
(59=70,000) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการ
สนับสนุนงานประเพณ ี

มีการสืบทอดประเพณี
ไปสูรุ่่นลูกรุ่นหลาน 

กอง
การศึกษา 

2 งานประเพณบีุญ
บั้งไฟประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยให้
สืบทอดต่อไป 

1 ครั้ง 240,000 
(60=240,000) 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ระดับความส าเร็จของ
จ านวนหมู่บ้านในพื้นที่เข้า
ร่วม 100 % 

มีการสืบทอดประเพณไีป
ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน                                                                                                          

กอง
การศึกษา  

3 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม  

ส่งเสริมคณุธรรม ผู้บริหาร 
ส.อบต. พนง. ให้รู้และ
เข้าใจในเรื่องคุณธรรม 

1 ครั้ง/ปี 
200 คน 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ชุมชนมีการอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงาม 

สืบทอดประเพณี
การละเล่นรดน้ าด าหัว
ตามแบบประเพณีที่ดีงาม 

กอง
การศึกษา  

4 สนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อให้ประชาชนปฏิบัตติน
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

1 ครั้ง/ปี 50,000 
 (59=40,000) 
(60=40,000) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวนศาสนิกชนท่ีร่วม
กิจกรรมและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนประพฤตติน
เป็นคนดีของสังคมและ
ชุมชน 

กอง
การศึกษา

ฯ 
5 ฝึกอบรมศาสน

พิธีกร 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในการฝึก
ปฏิบัติเป็นพิธีกรทางศาสนา 

100 คน - 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และ
สามารถเป็นผู้น ากิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 90% 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
เข้าใจในหลักการปฏิบัติ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

6 ประกวดการสืบ
สานประเพณีก่อ
เจดีย์ทราย 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณีให้อยู่คู่กับชุมชน
สืบต่อไป 

1 ครั้ง 17 
หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 - - จ านวนหมู่บ้านที่ร่วม
ประกวดการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ประเพณีที่ดีงานได้รับการ
สืบสานและเผยแพร่ให้คง
อยู่คู่ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

           งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามของท้องถ่ิน 

1 คร้ัง 20,000 
(60=20,000) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ านวนหมู่บ้านทีไ่ด้
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ≤ 70 % 

วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดีงานสืบต่อไปยงั
เยาวชนรุน่ต่อๆ ไป 

กอง
การศึกษา  

8 ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์พุทธบาทภู
ผาแดง ม.2 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบล 

1 แห่ง - -  2,000,000 500,000 สถานทีโ่ดดเด่นในพื้นที่
ได้รับการปรบัปรุงให้เป็น
สถานทีท่่องเที่ยว 1 แห่ง 

มีนักท่องเที่ยวใช้
บริการท าให้มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

9 สนับสนนุ 
สภาวัฒนธรรม  
ต.จ าปาโมง 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1-2 
กิจกรรม 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 กิจกรรมที่ด าเนินการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและด้าน
ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นรวมถึงด้าน
ศาสนาได้รบัการ
สืบสานและด ารง
สืบต่อไป 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยส์ินของประชาชน กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
      - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแร่งด่วนของรัฐ 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) 

แบบ ผ.02 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

           งบประมาณและทีผ่่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี  

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
เฉลิมพระเกียรติพระราชินีฯ 

1 ครั้ง 
ต่อป ี

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวนหน่วยงาน กลุ่ม
องค์การ เครือข่าย และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์

กอง 
การศึกษา

ฯ 
2 นโยบายเร่งด่วนและ

หนังสือสั่งการ 
เพื่อด าเนินการสนองตอบ
นโยบายของรัฐและหนังสือสั่ง
การต่างๆ  

นโยบายและ
หนังสือสั่ง

การ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

60,000 นโยบายรัฐ/หนังสือสั่ง
การให้ด าเนินการได้รับ
การสนองตอบ 100% 

มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 

ส านักปลดั 

3 ปรับปรุง ต่อเตมิ 
อาคารส านักงาน 

เพื่อปรับสถานทีใ่หพ้ร้อมต่อ
การให้บริการประชาชน 

อาคาร สนง.
ห้อง

ปฏิบัติงาน  

- 
 

700,000 
 

730,000 100,000 
 

- ปชช. มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 85 

ปชช. มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการจาก
หน่วยงานของรัฐ 

กองช่าง 

4 ปลูกจิตส านึก 
ส่งเสริมค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 ครั้ง 
ต่อป ี

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จ านวนหน่วยงาน กลุ่ม
องค์การ เครือข่าย และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์

ส านักปลดั 

5 อบรมให้ความรู้ 
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้ความรู้ข้อมลูข่าวสารแก่
ผู้น าชุมชน และประชาชน 

1 ครั้ง/ปี - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้น าชุมชนและ ปชช. มี
ความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 

ผู้น าและประชาชนมีความ
เข้าใจในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

ส านักปลดั 

6 จัดเก็บภาษเีคลื่อนที ่ เพื่อให้บริการเชิงรุกแกผู่้ที่ต้อง
ช ารุภาษ ี

17 หมู่บ้าน - 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร้ับการ
บริการไม่น้อยกว่า 80% 

ปชช.ได้รับความสะดวกใน
การยื่นช าระภาษีต่างๆ  

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแร่งด่วนของรัฐ 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

           งบประมาณและที่ผา่นมา 
วัตชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ของ สนง. 
ข้างศูนย์ฯ เด็ก 

เพื่อเป็นที่ส าหรับ
จอดรถของ
ส านักงาน 

1 โรง - - 100,000 - - ส านักงานมทีี่จอดรถของ
ส านักงานที่เป็นสัดส่วนที่
เหมาะสม 

รถยนต์ของ สนง. มีที่
จอดเป็นสัดเปน็ส่วน 
เพิ่มพื้นที่จอดรถของ 
ปชช. ที่มาติดต่อ 

กองช่าง 

  8 จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1-2 คร้ัง 
ต่อปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาคม
สัดส่วนระดับหมู่บา้นและ
ต าบลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60  

ประชาชนให้
ความส าคัญกบัการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

  9 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ  
อบต. 

เพื่อประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน 

12 ครั้ง 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 องค์กรมีระบบสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

10 อบรมเพิ่ม
ศักยภาพและ
ศึกษาดูงานนอก

เพื่อน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้และ
พัฒนาศักยภาพของ

1 คร้ัง 550,000 
 

550,000 550,000 
 

550,000 550,000 สามารถน าองค์ความรู้มา
ปรับใช้ในองค์กร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

น าความรูไ้ด้รับมาปรับ
ใช้ในหน้าที่การงาน
และชุมชนของตน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

 

สถานที ่ องค์กร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแร่งด่วนของรัฐ 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

           งบประมาณและทีผ่่านมา 
วัตช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 



 

 

11 วางท่อ และเทพ้ืน คสล. 
ก่อสร้างรั่วบรเิวณภายใน
ส านักงาน 

เพื่อปรับปรุง สนง.ให้มี
ความปลอดภัยและมเีขต
พื้นที่ท่ีชัดเจน 

สนง. อบต. 
จ าปาโมง 

- 40,000 200,000 40,000 - มีการจัดพื้นท่ีใช้งาน
อย่างชัดเจน 

สนง. มีความปลอดภัย
และมีแนวเขตของ สนง.
ที่ชัดเจน 

กองช่าง 

12 ให้ความช่วยเหลือ ปชช.ที่
ได้รับความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการด ารงชีพ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ปชช.ที่ได้รับความ
เดือดร้อนให้มคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ปชช. ที่ยื่น
ลงทะเบียน
ขอความ
ช่วยเหลือ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
จาก อปท. 

ปชช. ท่ีได้รับความ
เดือดร้อนสามารถด ารง
ชีพและมีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า 
สนง. อบต. 

เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์
บริเวณหน้า สนง. อบต. 
ให้ร่มรื่นและสวยงาน 

บริเวณ
พื้นที่หน้า 
สนง. อบต. 

- 30,000 - - - สถานท่ีราชการมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี รม่
รื่นและสวยงาม 

สถานท่ีราชการมี
ภูมิท้ศน์ที่ดี มีความร่ม
รื่น และสวยงาม 

ส านักปลดั 

14 จัดงานราชพิธ ี เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสภาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

5 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รัอยละความส าเรจ็ของ
จ านวนการจัดกิจกรรม
ราชพิธี 

บุคลากรและ ปชช.ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสภาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

15 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ 
ปชช. ของ อปท. 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ที่ได้รับ
มอบหมายในการให้การ
ช่วยเหลือ ปชช. 

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปชช.ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 75% 

ปชช. ท่ีรับบริการได้รับ
ความสะดวกและมี
ความพึงพอใจจากศูนย์ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02/1 



 

 

1 ก่อสร้างหอถัง
ระบบประปา 
ม.9,4,17,10,8 

เพื่อให้ ปชช.ได้ใช้น้ าประปา
อุปโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

5 แห่ง 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จ านวน ปชช.ท่ีได้
ใช้น้ าประปา 
100% 

ปชช. ได้ใข้น้ าประปา
เพื่อการอุโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

กรมทรัพย์ฯ 
กองช่าง  

อบจ., อบต. 

2 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าห้วย 
ม.13,4,3,14 

เพื่อใช้ในการข้ามฝั่งไป-มาได้
สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
การเกษตรได้สะดวก 

4 แห่ง 
4x20 ม. 

5,220,000 5,220,000 2,500,000 5,220,000 5,220,000 สะพานมีมาตรฐาน
ตามแบบแปลน
สามารถรับน้ าหนัก
ได้ ≤ 12 ต้น 

การขนถ่ายผลิตผล
การเกษตรลัญจรได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบจ. 
กองช่าง 
อบต. 

3 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบ 
hotmix ถนนสาย
ภูดิน-บ.ม่วง 

เพื่อให้ถนนมีสภาพท่ีดี ปชช.
สามารถสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

6 ม.x23 
กม. 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ขนาดและความยาง
ของถนนท่ีซ่อม
สร้าง 

สัญจรไป-มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

อบจ.อุดรฯ 
กองช่าง อบต. 

4 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางจาก 
บ.กลางน้อยถึง  
บ.วังสวย 

เพื่อให้ถนนมีสภาพท่ีดีและ 
ปชช. สามารถสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย 

6 ม.x 1 
กม. 

- - 500,000 - 500,000 ขนาดและความ
ยาวของ
ถนนลาดยางท่ีซ่อม
สร้าง 

ปชช. สัญจรไป-มาได้
สะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

อบจ.อุดรฯ 
กองช่าง อบต. 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล.ขึ้นภูผาแดง 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวสัญจรได้
สะดวกและปลอดภ้ย 

4x0.15 ม.
x 28 กม. 

- - 1,400,000 1,400,000 - ขนาดและ
ระยะทางของถนน 
คสล.ท่ีก่อสร้าง 

นักท่องเท่ียวสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย 

อบจ. อุดรฯ 
กองช่าง 
อบต. 

6 ขุดลอกแหล่งกัก
เก็บน้ าผลิต
น้ าประปาหนอง
ทุ่งมน 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้ใน
ประมาณท่ีมากขึ้น 

พื้นท่ี 17 
ไร่ 

- - 4,000,000 4,000,000 - ชุมชนมีน้ าประปา
เพื่อการอุปโภค
อย่างทั่วถึงและ
ตลอดท่ังปี 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้เพ่ือการอุปโภค
อย่างทั่วถึงตลอดปี 

อบจ.อุดรฯ 
กองช่าง 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02/1 



 

 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
จาก ม.14 บ.โนนสว่าง
ไปเชื่อมต่อถนนหลวง 
No.อด 2098 บ้านผือ-
นาค าไฮ 

เพื่อให้ถนนมีสภาพท่ี
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

6x4,000 
เมตร 

- - 2,400,000 - 2,400,000 ขนาดและระยะทางของ
ถนนลาดยางท่ีก่อสร้าง 

ปชช. สัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

อบจ.อุดรฯ 
กองช่าง 
อบต. 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
จาก ม.3 บ.จ าปาดงไป
เชื่อมถึง บ.ข้าวสาร  
ต.ข้าวสาร 

เพื่อให้ถนนมีสภาพท่ี
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

6x4,000 
เมตร 

- - 2,400,000 2,400,000 - ขนาดและระยะทางของ
ถนนลาดยางท่ีก่อสร้าง 

ปชช. สัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

อบจ.อุดรฯ 
กองช่าง 
อบต. 

9 ขุดลอกล าห้วยโมง เพื่อให้สามารถระบายน้ า
ได้รวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนน้ า
ไม่ท่วมขังพื้นท่ีการเกษตร 

ปากกว้าง 
20 ม. ยาว 
12 กม. ลึก 

4 เมตร 

- - 1,987,200 1,987,200 1,987,200 พื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุ
ทุกภัยน้อยกว่า 5% 

สามารถระยายน้ าได้
รวดเร็วน้ าไม่ท่วมขัง
พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย 

อบจ.อุดรฯ 
กรมเจ้าท่า 

กองช่าง อบต. 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
พร้อมประตูเปิด-ปิด 
บริเวณปากห้วยโมง บ.
นาเจริญ หมู่ท่ี 13 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงหลังเก็บ
เกี่ยวนาข้าว 

1 แห่ง 
(ตามแบบ
มาตรฐาน
ของกรม

ชลประทาน) 

- - - 8,500,000 8,500,000 เกษตรกรรอบๆ 
โครงการมีน้ าเพ่ือ
การเกษตรในช่วง
หน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยวนา
ข้าว 

สามารถกักเก็บน้ าไว้
ให้เกษตรกรเพื่อใช้
ท าการเกษตรช่วง
หน้าแล้งมากยิ่งขึ้น 

กรม
ชลประทาน 

11 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งใหม่ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สถานท่ีเรียนท่ีเหมาะสม 
ปลอดภัย 

3 ศูนย์ - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สร้างใหม่ 1 ศูนย์ 

มีศูนย์ฯ ใกล้บ้าน
ได้รับความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 29 โครงการ 5,620,000 8,120,000 17,567,200 28,207,200 23,307,200    

 



 

 

 
-90- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

- ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 

5 เครื่อง - 2,100 1,400 
 

- - กองคลัง 

2 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

- ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- รถแบคโฮ (ขนาดใหญ่) 

1 คัน - - 4,600,000 - - กองช่าง 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

  รวม - 2,100 4,601,400 - - - 
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แบบ ผ.03 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

**************** 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธ์ศาสตร์ไปปฏิบัติอย่าง
แท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงอันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่ปิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้ด าเนินการโดยยึดจากแบบ
รายงานตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในอีกแนวทางหนึ่ง ได้ใช้การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผงเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคะแนนรวม 100 คะแนน ซึ่ง
เกณฑ์ที่ได้ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าปาโมง ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประเด็น
การประเมนิ ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
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แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและ

รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 
  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ

ท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   

13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนา   



 

 

 

 

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
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แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปาุไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

20 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  



 

 

 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2)  



 

 

 

 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

65 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เปูาประสงค์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  



 

 

 

 

ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลติ/
โครงการ   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชือ่มโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดาม 
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หกไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกดความล้าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิดกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ การเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย เป็นต้น 



 

 

 

 

 ในส่วนของการประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการอ าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินแผนงาน จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ซึ่ งผลที่ได้จากการติดตามถึงเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ จากประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
 กล่าวได้ว่า การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2 561 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ และสามารถน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
 การติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็น
การพิจารณา และรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เปูาหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 

10  



 

 

 

 

LSEP) 
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5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

60 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เปูาหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุ่มเปาูหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปาูหมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  



 

 

 

 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัตใิห้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 
5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  



 

 

 

 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญตัิ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รบั (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมคีวาม
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล

(5)  



 

 

 

 

ต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

รวมคะแนน 100  

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เด็กได้รับการศึกษา
ภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอน
ที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ขุดลอกคลองการสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

4. ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่งน้ าที่สะอาดใน
การใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

5. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นของประชาชนได ้

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก 
ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 

-101- 



 

 

 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกิน
ศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค   
ด้านเศรษฐกิจ 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป ยังถือเป็นส่วนน้อย ในภาพรวมแล้ว เมื่อ
เศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง   ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจาก
ภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้
เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีอาชีพหลัก คือ เป็นเกษตรกร เช่น ท านา สวน
ยางพารา อ้อย เป็นต้น และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง เล็งเห็นความส าคัญ
เป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูน
ความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ต้องการเครื่องมือในการท าการเกษตร เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าว 
เครื่องสูบน้ า ฯลฯ รวมถึงมีความต้องการด้านอ่ืนๆ ดังนี้  

1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
5. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
6.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

7. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
8. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
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ด้านสังคม 
          สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย 
แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  ดังนี้ 

1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจ าปาโมง มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเท่าท่ีควร  

2.ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกยังมีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักใน
อาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งท่ี
มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง เพราะ
กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข 
ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรม
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของ
ตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลง
ไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี 
ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเก่ียวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน 



 

 

 

 

ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มี
การส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งท่ีด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  
ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนาม
กีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ 
และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ในชุมชนและท่ีสาธารณะต่าง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
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ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ใน
จริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและ
นันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
ด้านต่างๆ ตามมามากมายในอนาคต    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2.ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานท าให้เกิดความล่าช้า 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย  กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วม
กิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม 
อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพ
การเกษตร  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจใน
การเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการ



 

 

 

 

บริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากร จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การ
ปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
ความต้องการของประชาชน 

1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร และสนใจที่
จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทีจ่ัดขึ้น 

2.ผู้บริหาร บุคลากร ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
3. สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือ

พักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในถือว่าไม่รุนแรงมากนัก 
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้
ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ  
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากประชาชน มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่ง
สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย 
ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้าง
ในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 



 

 

 

 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติด
ประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  และควรมีแผนงานหรือโครงการ
ด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกปุาชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกปุาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควร
ละเลยในเรื่องนี้  ควรมีแผนเฝูาระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและปุาชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จ ากัดทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ 
ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนินโครงการในช่วงฤดูฝน 
เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนใน
หมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง อาจเป็นเพราะประชาชนไม่ สนใจที่จะอ่าน จึงขอให้
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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