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คำนำ 
 

       การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาโดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอำเภอ และสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร  ส่วน
ตำบลคำพระ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลคำพระ 

 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาตำบล ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  บรรลุจุดมุ ่งหมายของการพัฒนา ก่อให้เกิดผลในการตอบสนอง           
ความต้องการของประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งและลดความซับซ้อนในการทำงาน ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าทำให้ตำบลคำพระ มีเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนสามารถ
มองเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง การบริหาร และ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำ
พระ  ส่วนราชการต่าง ๆ  ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรอื ่นๆ ทำให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ เพ่ือนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนานอกจากนี้
แผนพัฒนาฉบับนี้ ยังใช้เป็นเครื ่องมือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ   การติดตามตรวจสอบและการควบคุม การ
ดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ตั้งไว้  

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  ได้รับความอนุเคราะห์  และ
ความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆ  ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลและสำรวจความ
ต้องการ  ด้านต่าง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด   
การร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกัน  ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตตำบลคำพระ เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาตำบลคำพระให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
         

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                            หน้า 
 - ด้านศักยภาพ         ๑ 
 -  ด้านการเมือง/การปกครอง       ๒ 
 -  ประชากร         ๓  
 -   สภาพทางสังคม        ๓ 
 -  ระบบบริการพ้ืนฐาน        4 
 -  ระบบเศรษฐกิจ        ๕ 
 -  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๖ 
 -  ทรัพยากรธรรมชาติ        6 
 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     ๘ 
 -  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๒2 
 -  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น       31  

ส่วนที่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      32  
 -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น      33 
 -  รายละเอียดโครงการพัฒนา(โครงการเกินศักยภาพ)    36 
 -  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)        62 
       ครั้งที่ 1 / 2565 
ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 
 -  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                                                       91   
 -  การติดตามและประเมินผลโครงการ               94 
 -  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม               98 
 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

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

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 
           ๑.๑.๑  ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๓  ถนนสายบ้านน้ำปลีก – บ้านขม้ิน ตำบลคำพระ  
อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  อยู่ห่างจากอำเภอหัวตะพาน  ระยะทางประมาณ  ๘  กิโลเมตร                                                                                                                                           
ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ  ประมาณ  ๒๘  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๔๕  นาท ี
 

 ๑.๑.๒  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำปลีก     อำเภอเมือง         จังหวัดอำนาจเจริญ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน      จังหวัดอำนาจเจริญ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเค็งใหญ่     อำเภอหัวตะพาน      จังหวัดอำนาจเจริญ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลเชียงเพ็ง     อำเภอป่าติ้ว          จังหวัดยโสธร 
 

 ๑.๑.๓  พื้นที่ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีพ้ืนที่โดยประมาณ  ๔๘  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๓๐,๒๗๖  ไร่   
แยกเป็นที่อยู่อาศัย  ๑,๙๗๒  ไร่  ทำการเกษตร  ๒๗,๘๐๔  ไร่  ป่าชุมชน   ๕๐๐  ไร่ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสลับกับ     
เนินขนาดย่อม  มีลำห้วยไหลผ่านตำบล  ๑  สาย  คือ  ห้วยปลาแดก  ลักษณะสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย   
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  มีนาคม  ถึง  เดือน  พฤษภาคม 
  ฤดูฝน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  มิถุนายน  ถึง  เดือน  ตุลาคม 
  ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  พฤศจิกายน ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์ 
 

 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย   
 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 ๒.๑  เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีพ้ืนที่โดยประมาณ  ๔๘  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๓๐,๒๗๖  ไร่   
แยกเป็น  ที่อยู่อาศัย  ๑,๙๗๒  ไร่  ทำการเกษตร  ๒๗,๘๐๔  ไร่  ป่าชุมชน   ๕๐๐  ไร่ 
 
 



-๒- 
 ๒.๒  การเลือกตั้ง 
ข้อมูลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
      คณะผู้บริหาร     
๑.  นายอุดร  จันทป   ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
๒.  นายสุนทร  ไชยอุตม์      ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
๓.  นายกฤษณา  จันทนะชาติ     ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
๔.  นายสุวรรณ์  วามะลุน     ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 

 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
๑.   นางฉวี    วามะลุน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑ 
๒.   นางสุริยัน  พระสุนิน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒ 
๓.   นายบุญเพ็ง  สาทาวงค ์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๓ 
๔.   นางทรงศร  บุญมา   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๔ 
๕.   นายนคร  แขสว่าง   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๕ 
๖.   นายดลณรงค์  บุญเจริญ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๖ 
๗.   นายสำอางค์  กุดเป่ง    ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๗ 
๘.   นางสุนียา  มหาชาต ิ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๘ 
๙.   นายจินดา  จารุจิตร   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๙ 
๑๐. นายทวีกุล  บุญทน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐  
๑๑. นายสุเทศ     เชื้อใจ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๑ 
๒๐. นายบุญเฮือง    กุดเป่ง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓- 
๓. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น ๖,๙๙๘ คน  แยกเป็นชาย ๓,๔๗๐ คน  หญิง  ๓,๕๒๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)   
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๕.๗๙ คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
พื้นที่ทาง
การเกษตร 

ครัวเรือน 
ประชากร 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง 

๑ คำพระ ๑,๑๘๒ ๒๓๕ ๔๓๕ ๔๕๖ นายอารีย์  สิตะเสน 
๒ คำพระ ๒,๑๕๕ ๑๙๗ ๓๗๖ ๓๙๕ นายสมชาย  ปัสสาพันธ์ 
๓ คำพระ ๒,๕๐๙ ๒๐๘ ๓๔๔ ๓๔๓ นายธนพล สุพล 
๔ กุดซวย ๒,๒๖๑ ๒๒๕ ๔๐๐ ๔๐๕ นายอาทิตย์    ธุมาชิน 
๕ โนนหนามแท่ง ๑,๒๔๑ ๙๔ ๑๕๙ ๑๗๖ นายสัมพันธ์    สุกุ 
๖ หนองแคน ๑,๘๓๑ ๑๗๐ ๓๓๕ ๓๕๓ นายสมชาย  กิ่งชา 
๗ โคกชาด ๑,๔๕๔ ๑๒๖ ๒๓๙ ๒๓๙ นายธนา  ธยาธรรม 
๘ ท่ายางชุม ๑,๔๓๐ ๙๕ ๒๐๓ ๒๑๕ นายจำรอง  สุตะภักดิ์ 
๙ ท่ายางชุม ๑,๖๕๒ ๑๐๕ ๒๒๐ ๑๙๗ นายสวา  ปัสสาพันธ์ 

๑๐ กุดซวย ๒,๙๖๙ ๑๘๑ ๔๐๑ ๓๘๐ นายบรรพต  บุญทน 
๑๑ โนนหนามแท่ง ๑,๐๖๖ ๑๑๑ ๒๒๙ ๒๖๗ นายเขียวพร  เขียวบุตร 
๑๒ โคกท่าโพธิ์ ๑,๐๔๘ ๔๘ ๑๒๐ ๑๐๓ นายวันชัย   ลายทอง 

 รวม ๑๘,๘๒๙ ๑,๗๙๕ ๓,๔๖๑ ๓,๕๒๙  
 
 ๓.๒  ช่วงอายุของจำนวนประชากร 
  -  อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน  ๑,๔๔๕  คน 
  -  อายุ  ๑๘ – ๖๐ ปี      จำนวน   ๔,๒๘๗  คน 
  -  อายุมากกว่า  ๖๐ ปี    จำนวน   ๑,๒๖๖  คน 
 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา     ๕  แห่ง 
  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ๑  แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ๑  แห่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 ๔.๒  การสาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดันโลหิต เบาหวาน  และโรคอื่นๆ  
มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไข
ปัญหา คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และหน่วยงานสาธารณสุข  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด – ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐาน ประชาชนในพื้นที่ใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุข  จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

 
สาธารณสุขในพ้ืนที่ตำบลคำพระ 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๒    แห่ง 
  -  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน    ๓  แห่ง 
  -  สถานพยาบาล     -    แห่ง 
  -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข            ๑๑  คน 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ         ๑๐๐ 
 
 ๔.๓  อาชญากรรม  
  - ไม่เคยมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตำบลคำพระ 
 
 ๔.๔  ยาเสพติด 
  - ในพ้ืนที่ตำบลคำพระ ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
    
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ มีการบริการด้านสังคมสงเคราะห์หลายด้านในพ้ืนที่  เช่น 
การมอบเบี้ยผู้สูงอายุ,  การมอบเบี้ยผู้พิการ,  การมอบเบี้ยผู้ป่วยเอดส์, การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม,  
การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้, การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมในตำบลและหมู่บ้าน 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑๐  ผ่าน  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ท่ี ๔  
ระยะทาง  ๕  กิโลเมตร 

๒. ถนนลาดยาง  ทางหลวงชนบท หมายเลข อจ ๓๐๐๗ ผ่าน  ๔ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ ๔,๕,๑๐ และหมู่ท่ี  ๑๑   ระยะทาง  ๖.๒๙  กิโลเมตร  

๓. ถนนลาดยาง อบจ. สายคำพระ หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร 
๔. ถนนลาดยาง อบต.คำพระ สายโคกชาด ถึงท่ายางชุม หมู่ที่ ๙  ระยะทาง ๓ กิโลเมตร 

 
 



-๕- 
๕. ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท หมายเลข อจ ๖๐๑๔  จากบ้านท่ายางชุม ถึง หัวตะพาน ระยะทาง 

๔.๑๒ กิโลเมตร 
  ๖.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้แก่  หมู่ที่ ๑-๑๒ ระยะทาง  ๑๔.๕๒๒  กิโลเมตร 
  ๗.  ถนนลูกรังของ  อบต.  ได้แก่  หมู่ที่  ๑ – ๑๒  ระยะทาง  ๔๓.๗๐  กิโลเมตร 
  ๘.  ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ถนน คสล. บ้านโนนเมือง–ถึงบ้านหนองแคน   
ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร 
 ๕.๒  การไฟฟ้า 
   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน   
 ๕.๓  การประปา  
  ตำบลคำพระใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ดังนี้ 

- ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๖, ๘ และ ๑๑   จำนวน   ๓  แห่ง 
- ประปาบาดาล  หมู่ที่  ๑,๒,๓,๔,๗,๙,๑๑ และ ๑๒ จำนวน  ๙  แห่ง 

๕.๔  โทรศัพท์  
   -  โทรศัพท์สาธารณะ   - แห่ง 
 ๕.๕  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งการขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
   -  ไปรษณีย์    ๑       แห่ง 
   -  ลำน้ำ , ลำห้วย   ๓        แห่ง 
      ห้วยปลาแดก  ลำเหมืองใหญ่  และลำเซบาย 
   -  บึง , หนองและอ่ืนๆ   ๓๑ แห่ง 
   

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑  ด้านการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่ตำบลคำพระประกอบอาชีพหลัก   
คือ  การทำการเกษตร (ทำนา,ทำไร่) 
  ๖.๒  การประมง  การประมงของตำบลคำพระมีอยู่ ๑ แห่ง คือ บริเวณพ้ืนที่นาเกษตรแปลงใหญ่ 
ตำบลคำพระ 
  ๖.๓ การปศุสัตว์ ประชากรตำบลคำพระมีการเลี้ยงโค-กระบือ และสุกร เป็นอาชีพเสริม 
จากการทำนา 
 
  ๖.๔  การบริการ   
   -  ธนาคาร     -   แห่ง 
   -  โรงแรม     -   แห่ง 
   -  ปั้มน้ำมันและก๊าช             ๑   แห่ง 
   -  โรงงานอุตสาหกรรม    -    แห่ง 
   -  โรงส ี             ๒๕    แห่ง 
   -  ศูนย์วิสาหกิจชุมชน    ๑   แห่ง 
 

  ๖.๕  การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำพระ คือ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  ตำบลคำพระ  ซึ่งเป็นสถานที่
แสดงและจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของตำบลคำพระและอำเภอหัวตะพาน ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ  
มากมาย  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด  เช่น  กระเป๋า  หมอนขิด  กล่องทิชชู  พวงกุญแจ  ฯลฯ   
 

 



-๖- 
ผ้าลายขิดหลากหลาย  และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  ๑,๒  และ  ๓  จากการประกวดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และที่สำคัญยังเป็นสถานที่ทอผ้าลายขิดที่ยาวที่สุดในโลกด้วย  ชุมชนตำบลคำพระเป็นชุมชน
ที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี   อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทอผ้าลายขิดสมัยโบราณ  ซึ่งมีโอกาสขยายตัวและ 
เป็นอาชีพหลักในอนาคตหากมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  พ้ืนที่ของตำบลคำพระ  อยู่ในพ้ืนที่ที่เรียกว่า 
ร่องมรสุมจึงมีปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนัก 
  ๖.๖  การอุตสาหกรรม 
  ตำบลคำพระ อยู่ในเขตชนบทจึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  ๖.๗ การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  ตำบลคำพระมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ นอกเหนือจากอาชีพเกษตร  จำนวน  ๒๓  กลุ่ม 
  ๖.๘  แรงงาน 
  แรงงานในพ้ืนที่ตำบลคำพระ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญและ
ต่างจังหวัด 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 
 ๗.๑  ศาสนา 
 ประชากรในพ้ืนที่ตำบลคำพระนับถือศาสนาพุทธ   ๑๐๐  %   
 ๗.๒  ประเพณี และงานประจำปี 

ประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  คือ  ประเพณีบุญบั้งไฟ   
ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีหลาย ๆ หมู่บ้านในพื้นที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  และนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณี
ทำบุญต่าง ๆ เช่น  บุญข้าวประดับดิน  หรือทำบุญกฐิน  เป็นต้น 
 ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ตำบลคำพระใช้ภาษาอิสานเป็นภาษาพ้ืนเมือง  และมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จำนวน  ๒๓  กลุ่ม   เช่น  กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าขิด บ้านคำพระ  หมู่ที่ ๒, กลุ่มสตรีย้อมสีทอผ้าขิดย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านกุดซวย  หมู่ที่ ๔, กลุ่มจักสาน  บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑  เป็นต้น 

๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ศูนย์วิสาหกิจชุมชน  เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของตำบลคำพระ และอำเภอหัวตะพาน
ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสินค้าพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด  เช่น กระเป๋า  หมอนขิด 
กล่องทิชชู  พวงกุญแจ  ฯลฯ   
 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑  น้ำ 
ข้อมูลแหล่งน้ำด้านการเกษตร คือ 
 -  ลำน้ำ, ลำหว้ย 
ห้วยปลาแดก, ลำเหมืองใหญ่, ลำเซบาย, บึง, หนองและอ่ืน ๆ  จำนวน  ๓๑  แห่ง   
 
๘.๒  ป่าไม ้
มีพ้ืนที่ป่าสำคัญ  ๒  แห่ง  ได้แก่ 

  -  ป่าโนนพระ 
  -  ป่าโนนเมือง 

 ๘.๓  ภูเขา 
  ไม่มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ตำบลคำพระ 
 



-๗- 
 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีพ้ืนที่ป่าสำคัญ  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
  -  ป่าโนนพระ 
  -  ป่าโนนเมือง 

๙.  อ่ืน ๆ 
  มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน   ๒   รุ่น   ๑๓๕  คน 
  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ   - รุ่น - คน 
  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น - คน 
  -  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  ๒ รุ่น ๑๔๗ คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนา 

คุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความม่ันคง  เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ” 

 
 

กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี 
                                                           ๑.  ด้านความม่ันคง 
๑.  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
๓.  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล 
๔.  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพความสำคัญ 
กับประเทศมหาอำนาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
๕.  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ   
ร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
๖.  การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๗.  การปรับประบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๙- 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
 

๑.  บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  เป็นต้นมา  

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน     
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย    
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ  ในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐       
ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ  ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่  
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตร      
มีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ  ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพ และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ  

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครอง
ทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  การให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่
ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา  ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพื ่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม       
ของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนอง
ต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง ทางความคิดและอุดมการณ์ที ่มีรากฐานมาจากความเหลื ่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค        
การขาดความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ   
ให้ยึดมั่น สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัย
เสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงิน     
การคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็น ท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อน ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 



-๑๐- 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 ความม่ันคง หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ  ทั่งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล  และมีความมั่นคงในทุกมิติ         
ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย   
มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์            
มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่       
การพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้     
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน   
 

 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่            
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้อง            
มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้    
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท  
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ     
เอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  รฐับาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญ       
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน  และประโยชน์ส่วนรวมโดยการ 
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 



-๑๑- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น 
จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทย มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ  ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม       
คนไทยได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง   ยั่งยืน   
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น 
จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ  
“รู้ รับ  ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ
“ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์ 
มีเป้หมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน         
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ           
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ        
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้าน  และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด  

 
 

 
 
 



-๑๒- 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่         
ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง   
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สําคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา     
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม    
โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑         
มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิน่ มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ 
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สําคัญ  เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการ
กําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

 
 

 
 
 
 



-๑๓- 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา     
ที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง  
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามา     
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม   
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล        
มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร            
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ความม่ันคง ถือเป็นเป้าหมายสําคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด ความมั่นคงให้น้ำหนัก
ความสําคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อม   ของแต่
ละห้วงเวลา  ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลให้สังคมเกิดการ  
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผันได้ทําให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ด้วยเหตุนี้
กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า ความมั่นคงแบบองค์รวม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์และ 
ทุกมิติให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา 
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ
ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งท่ีจะเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืน ๆ  
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ 
เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข  ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการ 
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหา 
การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในบางพ้ืนที่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ เช่น ปัญหาที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแข่งขัน ทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ
นอกจากนี้เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผล  ที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต  จึงมีความจําเป็น   
ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วยการยกระดับ 
ขีดความสามารถของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้มีความพร้อมและเพียงพอใน
การป้องกัน และรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคง และภัย
พิบัติทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับ อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการ ความร่วมมือ       ด้านความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างความสงบ สันติสุขความมั่นคง และ
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ  ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวจะประสบ 
ผลสําเร็จได้  จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ให้สามารถทํางานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนดอย่างแท้จริง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสําคัญในภาพรวมระยะ ๒๐  ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ  
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดองของคน 
ในชาติตลอดถึงการปลูกจิตสํานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ  การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้ 
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ  ด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการ 
บูรณาการการดําเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหา 
อาชญากรรมทางไซเบอร์และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 

๒. เป้าหมาย  
๒.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร้อมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความม่ันคง  
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม ระหว่างประเทศ  
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จท็่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๓. ตัวชีว้ัด  
๓.๑ ความสุขของประชากรไทย  
๓.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
๓.๓ ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ   
     ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
๓.๔ บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
๓.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ให้เกิดข้ึนกับ 

ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไข
ปัญหาของชาต ิ 
  ๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง 
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาสําคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี
ตระหนักและให้ความสําคัญกับความมั่นคงของชาติและพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตลอดจน
ช่วยเหลือประชาชน โดยการอํานวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝัง จิตสํานึกและคุณสมบัติพ้ืนฐาน
คนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  สร้างเสริมความรักความสามัคคี  ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและ 
ประเทศชาติตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ตํารวจ 
ทหาร และหน่วยงานด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการ- 
ดําเนินการอ่ืน ทุกวิถีทางท่ีเหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติมีจิตสํานึก 
รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวม
จิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติโดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติรณรงค์
เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริ 
ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติและ    
พระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักคําสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคําสอนที่ถูกต้องของศาสนา 
มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครอง พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่   
นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนา
ทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่า     
ในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์   
ค้ำจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดีรักความสงบสันติสุข พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง 
ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยก
แตกต่าง  

๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การบริหารจัดการ
บ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบท
ของไทยเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งได้ผู้นําและ
นักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
ในบริบทของไทยส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและ สถาบันต่าง ๆ          
ที่เก่ียวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้ง ได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ 
เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่ง ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชน    
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 
  ๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความมั่นคง
ที่สําคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข ต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และทําให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนา ปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น  
หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุกมิติ 
กําหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบ
วิธีการดําเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 



-๑๗- 
 
 ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ อย่างตรงประเด็น 
จนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึนอันจะส่งผลให้การบริหาร จัดการและการพัฒนาประเทศ 
ในทุก ๆ ด้าน ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญ 
ที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง      
จนยุติลง  หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติรวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนา บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ของปัญหาทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการ แก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือประชาชน ทั้ง จากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทาง   
ไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถ่ือน การค้าและ การ   
แพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอํานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่าง
รวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  
ของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ปัญหาภัยพิบัติสําคัญ ที่ทําให้จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึง  
การส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย   
ที่กําหนด 
  ๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ทราบ สถานการณ์
ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่ง 
ผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศโดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อม ในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ 
ยุทโธปกรณ์แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้าน การข่าวกรอง เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่   
ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานรอง ตั้งแต่ข้ันการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
วิเคราะห์กําหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึง ขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สําคัญต่างๆรวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกําลังตํารวจ ทหาร และ
หน่วยงานด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสําคัญต่าง ๆ อาทิภัยคุกคามทางไซเบอร์การ  
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอํานาจและการย้ายถิ่นของ ทุนข้ามชาติที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดําเนินการไปตามเป้าหมาย  
การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กําหนดอย่างราบรื่น 
  ๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้   
เพ่ือให้ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิด ความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับ
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับ การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ 
แผนการดําเนินงาน การลงมือ ปฏิบัติตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ 
ส่งเสร ิมและอํานวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัด ปัญหาความขัดแย้งและ
ความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสําคัญในการ
ปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้าง ความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี     
ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคําสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทาง 
 

 



-๑๘- 
 

ในการดําเนินชีวิต พร้อมดูแล และป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคําสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริม       
ให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ความต้องการของ    
ทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน  ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสใน การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ 
  ๔.๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล สามารถ
ดํารงอยู่ได้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริม
ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ให้สามารถพัฒนาสมุททานุภาพ 
ของประเทศ  ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้อง และดูแลรักษา
ผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ  เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจคน 
เข้าเมือง การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก   และการเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเล สร้างเสริมให้
เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดําเนินการต่าง ๆ และสอดส่อง ดูแลอย่างต่อเนื่อง กําหนด
พ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการให้ความสําคัญกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากร อย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดําริในการ
อนุรักษ์พัฒนา ฟ้ืนฟูป้องกัน และดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและ
รักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความม่ันคงทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง 
  ๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถ
ติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์   
ได้ถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการ ขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 
หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศ ให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร  
ยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการ  
บูรณาการข้อมูล และนําผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความม่ันคงของชาติในทุกมิติและ   
ทุกด้านรวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรอง    
ต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น 

  
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

 ๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ 
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและ 
ทุกระดับ เพื่อให้ทรัพยากรที่สําคัญและจําเป็นทั้งปวงของกองทัพและ หน่วยงานความมั่นคง ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง
ศักยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรม ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ  ์รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการ
ป้องกันประเทศ และการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงตลอดจนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถระดม ทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไข
ปัญหา ความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลังทรัพยากรรวมถึงขีด
ความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาคน 
โครงสร้างกําลังรบและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมเพียงพอ และเป็นรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ 
ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็น แบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์พร้อมนําไป
ปฏิบัติได้กับสถานการณ์จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
กับเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิด ข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล พร้อมทั้ง      
มีกลไกแก้ไขปัญหา ความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต  ตลอดไปจนถึงการ
ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การพลังงานทหาร กิจการอวกาศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
แบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขัน และลดการพ่ึงพาหรือนําเข้าจากต่างประเทศ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและ ยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศได้ 
  ๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคาม
รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกัน ในทุกข้ันตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือ
กันอย่างบูรณาการ ของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับ 
การแบ่งปัน ข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ 
อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับ ท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและ   
ที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติภูมิภาค และโลก
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความ 
สันติสุข มั่นคง และสมดุลสําหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ด้านความมั่นคงร่วมกัน อันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจและประเทศ ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้าง
ระบบ  กลไก  มาตรการ  ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถดําเนินการ 
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคงร่วมกัน 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับ อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรู้ในการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความหวาดระแวงระหว่าง
กัน  โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ  และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทําให้ 
บรรยากาศการดําเนินการระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอนอย่างราบรื่นต่อเนื่องและมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง 
   ๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธํารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศ 
ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธีและร่วมมือกัน เพ่ือการพัฒนาให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน  และความเป็นแกนกลางของ 
อาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่าง ประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทําการแลกเปลี่ยน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น ในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ 
ความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด   ประเทศสําคัญในภูมิภาคและนานาประเทศทั่วโลก   รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับ  
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจและมีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค
อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
   ๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ  เพ่ือให้ความม่ันคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค  และโลก มีการพัฒนา  ไปสู่สันติสุขอย่าง 
แท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดําเนินการและความร่วมมือ ระหว่างประเทศเป็นไปตาม 
หลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคํานึงถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชน
ต่อเอกชน  และประชาชนต่อประชาชน  สร้างเสริมความร่วมมือ  กับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุก 
รูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อาเซียน รวมถึง
ระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สําคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทย
ในเวทีความม่ันคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับ
ถึงความสําคัญรวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออํานาจแบบนุ่มนวลของไทยโดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทสินค้า
ไทยฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 
  
 
 

 
 

 
 

 



-๒๑- 
 

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสําคัญต่าง ๆ ทํางานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ 
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่วงเวลาอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้ง ยกระดับกลไก หน่วยงาน  เช่น  กองทัพไทย กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น    
และกฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน   
มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ  ด้านกําหนดหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้าน  
อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความ
เชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมี
ประสิทธิภาพ  

๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ เพ่ือให้การพัฒนา 
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อความมั่นคงของชาติโดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติใน 
ทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ ที่เก่ียวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดัน
การบริหารจัดการ  ตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการในทุกด้านให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ 
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ครอบคลุมการสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติอย่างยั่งยืน  

๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพ่ือให้การดําเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่
กําหนด โดยให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพัฒนาและเสริมสร้าง หน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร 
และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการ 
บูรณาการความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอ และ
คล่องตัว  มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคง  
ทุกมิติในระดับนโยบาย  พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุ 
ผลสําเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดอย่างแท้จริง 
 

 



 
-๒๒- 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ 

 
วิสัยทัศน์ 

“อำนาจเจริญเมืองน่าอยู่  อู่ข้าวหอมมะลิล้ำค่า 
เน้นการศึกษา กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดสารพิษ 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน  
๖. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล”  
๗. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๘. เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
๙.  ส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 ๑. เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะและทัศนคติในการดำรงชีวิต  

๒. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดสารพิษ 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง  รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 
๖. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
๗.  เพ่ือส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๘.  เพ่ือส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 

 ๙.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑๐. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
 แนวทางการพัฒนามี ๑๐  แนวทาง 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. การขจัดปัญหาความยากจน  ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
๔. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
๕. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๗. เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
๘. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๙. ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักสามัคคี 
๑๐.  สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  “ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 แนวทางการพัฒนามี ๓ แนวทาง 

1.พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
    2. พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้พิการ  ทางการศึกษาและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  “ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 แนวทางการพัฒนามี ๖ แนวทาง 

๑. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิดพันธุ์ดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์  มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน 

           ที่ได้มาตรฐาน 
๔. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและผู้ใช้น้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 แนวทางการพัฒนามี  7  แนวทาง 

๑. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          อย่างเหมาะสม 
3. ส่งเสริมการปลูก  ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 
7. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ 

   
 



-๒๔- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
 แนวทางการพัฒนามี ๔ แนวทาง 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน  ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย 
๓. ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ 
“เมืองธรรมเกษตร       การเกษตรสร้างมูลค่า   

                             ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ       เชื่อมโยงเส้นทางการค้า”                                                                                                                                                          
 

 

พันธกิจจังหวัดอำนาจเจริญ 
๑. การยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบกิจกรรมการเกษตร การจัดการการเกษตรด้วย ปัญญา การ 

เอ้ืออาทร การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการเกษตรที่เคารพ และเห็นคุณค่าของชีวิตและความเป็น
มนุษย์      

๒. การอนุรักษ์ เคารพ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการจัดการ 
ดิน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำเกษตรที่เข้าใจธรรมชาติ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

๓. การจัดการการเกษตรแบบสมดุล สามารถพ่ึงตนเองได้ในปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) และมีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

๔. ทำการเกษตรด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรยึดหลักการ 
  พ่ึงตนเอง และมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  

๕. การเสริมสร้างการมีวิถีชีวิตใหม่ในครอบครัว ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดความ  
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนฐานของความรู้ คุณธรรม นำไปสู่เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่มีความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๖. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถจัดการตนเอง และปรับตัวได้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงความเป็นชุมชนแห่งความสุขที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น และการ
ดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทางศาสนา 

๗. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัดที่เข้มแข็งเป็นจังหวัด 
ที่น่าอยู่และมีสันติสุข 

๘. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น คือการส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ให้รองรับความต้องการของตลาด
ยุคใหม ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการข้ึนทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจน
ส่งเสริมแบรนด์และสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

๙. เกษตรปลอดภัย คือการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับระบบการจัดการการ
ผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการผลิต ระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และสนับสนุนกลไกทางการตลาด 

๑๐.  เกษตรชีวภาพ คือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วย  
การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรม 

๑๑.  เกษตรแปรรูป คือการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงนวัตกรรมจากภูมิปัญญามาพฒันา
ต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้น
สูงที่มีคุณค่าเฉพาะด้วยอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๒.  เกษตรอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์   ใช้ในการพัฒนาการผลิตให้เป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงคุณภาพและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ 
๑. ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ภายใน 

ปี 2570 (ข้อมูลฐาน ปี 2556 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 46.7) 
 
 



-๒๖- 
๒. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี  

(ข้อมูลฐาน ปี 2563 จำนวน 225,233 บาท) 
๓. พ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 

2570 (ข้อมูลฐาน ปี 2563 ผลการดำเนินงาน พ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 131,052 ไร่) 
     4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ไม่น้อยกว่า 4,700 ไร่/ปี (ข้อมูลฐาน ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน พื้นที่ปลูกป่า จำนวน 1,014 ไร่) 
     5. เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (ข้อมูลฐาน ปี 2562 ผลการดำเนินงาน อัตราการ
ขยายตัว 5.4) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

วัตถุประสงค์ :  
  (1) เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
   (2) เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรในจังหวัด ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ 
   (3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง  

 

 แนวทางการพัฒนา : 
    (1) ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  (2) ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP 
  (3) ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  (4) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรหลากหลาย  
  (5) ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  
  (6) ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  (7) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่๒ : การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วัตถุประสงค์ : 
     (1) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร การบริการ การจัดการภาครัฐ ที่มีธรรมาภิบาล มีคุณภาพ มีความ
ทันสมัยมากขึ้น และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   (2) เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุข สร้างสรรค์
สังคมท่ีน่าอยู่ 
   (3) เพื่อพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้
    (4) เพ่ือพัฒนากลุ่มองค์กร ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
(๑)   ส่งเสริมขีดความสามารถทางความรู้ และปัญญาแก่ประชาชนด้วยสมรรถนะสากลรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง  
(๒)  สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม และบ้านเมืองที่น่าอยู่ด้วยจิตอาสา หลักธรรมทางศาสนาภูมิปัญญา 

และศาสตร์พระราชา 



-๒๗- 
(๓) ปรับระบบบริการของส่วนราชการมีความทันสมัย ธรรมาภิบาล เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
(๔)  ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมดูแล และเสริมศักยภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถจัดการตนเองให้

หลุดพ้นจากความยากจน และปัญหาหนี้สิน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(5) ส่งเสริมประชาชนให้พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ เป็นปัญหาและทำให้
ประชาชนมีสุขภาพดี  

 (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจากฐานการเกษตร 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 (7) การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (8) เสริมสร้างสังคมสันติสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย ยุติปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติดลดลง ทุก
หมู่บ้าน ด้วยการปฏิบัติการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
 (9) ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

ประเด็นการพัฒนาที ่๓  : การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชน ให้สามารถ
แข่งขันได้ 
 

วัตถุประสงค์  :   

  (1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ของจังหวัด ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากฐานการเกษตร การค้าชายแดน การบริการ มีความเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
       (2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  
ให้สามารถแข่งขันได้  

(1) เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ        
ในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น 

(2) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

(3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนา : 

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน  
  (2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (3) ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื ่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ การมีงานทำ รวมทั้ง
สวัสดิการความมั่นคง และความปลอดภัยในการทำงาน  
  (4) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการการแปรรูปการเกษตร
สู่มูลค่าเพ่ิม 
  (5) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  (6) พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้ได้มาตรฐานสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้  
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาอำนาจเจริญสู่เมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมเข้มแข็ง และทันสมัย (Smart City)  
  (8) ส่งเสริมการตลาดที่สามารถแข่งขันได้ รองรับผลิตภัณฑ์ และแบรนด์จังหวัดคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
ของชุมชน และการพัฒนาตลาดบนระบบดิจิตัล  
  (9) ส่งเสริมการพัฒนานิเวศน์การค้าชายแดนรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต  
  (10) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง หนุนเสริมการพัฒนา  การค้าชายแดนระหว่างกัน 



-๒๘- 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  :  
  (1) เพื ่อระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วม เสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุร ักษ์ ฟื ้นฟูให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพดี ได้แก่การ
จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ือการผลิต การกระจายน้ำสู่พ้ืนที่การผลิต และแปลงเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด 
 

แนวทางการพัฒนา 

     (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ป่า 
ดิน น้ำ และพลังงาน 
       (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพ่ือป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม น้ำแล้ง และการสร้าง
หลักประกันการมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค อย่างยั่งยืน 
     (3) ส่งเสริมการเป็นเมืองสีเขียว และการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
     (4) พัฒนาระบบการกระจายน้ำ ปรับปรุงและขยายพ้ืนที่ชลประทาน แหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     (5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และเกษตรกรในการพ่ึงตนเอง 
ทางพลังงาน 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 
    “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   เมืองเกษตรอินทรีย์ 
      มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม    นำหลักธรรมาภิบาล” 
 

๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  กำหนดไว้  ๙  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบอินทรีย์  และการปลูกข้าว 

     ปลอดสารพิษ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบล 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสงเคราะห์  สวัสดิการและสังคม 
 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพ้ืนฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
 

๔.๓   พันธกิจ 
 ๑.  การจัดอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ๒.  การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๓.  การสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ๔.  การส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๕.  การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
 ๖.  การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือจำหน่าย  และบริโภค 
 ๗.  การสร้างเครือข่ายการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ 
 ๘.  การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๙.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๑๐.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของชุมชน 
 ๑๑.  การส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้  ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๑๒.  การจัดหาตลาดเพ่ือจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มอาชีพและเกษตรกร 
 ๑๓.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในตำบล 
 ๑๔.  การจัดหาของที่ระลึกไว้เพ่ือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 
 ๑๕.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในตำบล 
 ๑๖.  การปรับปรุงและพัฒนาบริเวณหนองสิมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
 ๑๗.  การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองตำบลคำพระ 
 ๑๘.  การมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
 ๑๙.  การสงเคราะห์ช่วยเหลือ  เด็ก  สตรี  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

  
 



-๓๐- 
 

      ๒๐.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และสร้างความสามัคคีภายในตำบล 
 ๒๑.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 ๒๒.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย 
 ๒๓.  การสร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒๔.  การรณรงค์การจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องวันวันสำคัญต่างๆ 
 ๒๕.  การส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน  เช่น  การรักษาความสะอาด  การกำจัดขยะมูลฝอยและ 

       สิ่งปฏิกูล 
 ๒๖.  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีการใช้ 

      ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 ๒๗.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ทุกระดับให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๒๘.  การส่งเสริมและเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๒๙.  การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี 
 ๓๐.  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนทุกโรงเรียน 
 ๓๑.  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง 
 ๓๒.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 ๓๓.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓๔.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานท้องถิ่น 
 ๓๕.  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  โดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน 
 ๓๖.  การออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการพัฒนาตำบล 
 ๓๗.  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

      ยิ่งขึ้น 
 ๓๘.  การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
 ๓๙.  การบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๔๐.  การก่อสร้างถนน  สะพาน  ทางเท้า  รางระบายน้ำ 
 ๔๑.  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 ๔๒.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ระบบประปาหมู่บ้านในตำบล  ให้เพียงพอสำหรับอุปโภค   
                บริโภค  และระบบส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 ๔๓.  การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ  เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 ๔๔.  การเจาะบ่อบาดาลในไร่นาเกษตรกรเพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
  

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (strength = S) 
 ตำบลคำพระมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร  ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพ  ซึ่งถือเป็นอาชีพหลัก 
ของประชาชนในท้องถิ่น  หลังฤดูเก็บเกี่ยว  ราษฎรจะมีอาชีพเสริมคือการทอผ้าชิด  หรือการจักสาน  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าชิด  การปลูกผักไว้จำหน่าย  นอกจากนี้คนในวัยทำงานมีอาชีพและมีรายได้  ทำให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น  โรคติดต่อ  ต่าง ๆ ในพื้นที่มีจำนวนน้อยมาก  คนในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี 
 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (weakness = W) 
 ตำบลคำพระอยู่ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๕  กิโลเมตร  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร    
อาศัยน้ำจากธรรมชาติเป็นหลัก  ทำให้ผลผลิตบางปีไม่ค่อยดีเท่าที่ควร    เพราะบางปีอาจมีปริมาณน้ำฝนที่มากหรือ
น้อยเกินไป   ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  การสนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตรจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก็ไม่ค่อยจะเพียงพอ  มีครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ถึง  ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี  จำนวน  ๓๓  ครัวเรือน  นอกจากนี้
ประชาชนตำบลคำพระ ยังไม่ค่อยได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา  ต้องหยุดเรียนกลางครัน     
แล้วเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว  ส่วนมากจะให้ผู ้สูงอายุช่วยดูแลบุตรหลาน       
เพ่ือที่ตนจะได้ไปทำงานยังต่างจังหวัดต่อไป 
 

 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
 ตำบลคำพระมีถนนสายน้ำปลีก – ขมิ้นตัดผ่าน  และการประกอบอาชีพหลักของประชาชนตำบลคำพระคือ
การเกษตร  โดยเฉพาะ การทำนา  มีการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  โดยนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเกษตร  ลดการใช้
สารเคมี   ทำให้มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง  และปัจจุบันตำบลคำพระมีระบบชลประทานมีการสูบน้ำด้วย
พลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี  นอกจากนี้ตำบลคำพระยังมีศูนย์วิสาหกิจชุมชนสำหรับ
ทำผ้าลายขิด  และมีสมาชิกกลุ่มหลายคนที่มีฝีมือในการทอผ้าลายขิดที่ประณีต  สวยงาม  มีเอกลักษณ์ของตนเอง     
ทำให้ผ้าลายขิดตำบลคำพระ  มีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาด   
 

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Threat = T)  
 ยังมีบางครอบครัวที่มีการทำเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมี  เพราะยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา    
อธิบาย ถึงผลเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมี  หรือประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  ตลอดจนต้นทุนในการทำการเกษตร
ค่อนข้างสูง  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 

 ด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างเต็มท่ี  เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง  เช่น  ด้านงบประมาณ  หรือแม้กระทั่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความ
เชี่ยวชาญ  เข้ามาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีทำเกษตรที่ถูกต้อง และให้ผลผลิตค่อนข้างสูง          
 
    
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
ส่วนที่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์
และการปลูกข้าวปลอดสารพิษ 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยวของตำบล 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๕. การพัฒนาด้านสงเคราะห์สวัสดิการ
และสังคม 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๗. ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กอง
การศึกษาฯ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

๙. การพัฒนาด้านการคมนาคม  
โครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าและ
ระบบประปา 

ด้านงานไฟฟ้าและถนน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

รวม ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ 
 



-๓3-                                                                                       
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔)  ยุทธศาสตร์ดา้น 
การท่องเที่ยวของตำบล 
-แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 
 
 

 
 

2,000,000 
 

 
 

1 
 
 

 
 

2,000,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

2,000,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

2,000,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

2,000,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

10,000,000 
 
 

รวม 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 10,000,000 

๕) ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ด้านการสงัคมสังเคราะห์ 
สวัสดิการและสังคม 
- แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 
 

1 

 
 
 

14,000 

 
 
 

1 

 
 
 

14,000 

 
 
 

1 

 
 
 

14,000 

 
 
 

1 

 
 
 

14,000 

 
 
 

1 

 
 
 

14,000 

 
 
 

1 

 
 
 

70,000 

รวม 1 14,000 1 14,000 1 14,000 1 14,000 1 14,000 1 70,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๑ 



-๓4-                                                                                       
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 - แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 

 
 
 

100,000 

 
 
 

1 

 
 
 

100,000 

 
 
 

1 

 
 
 

100,000 

 
 
 

1 

 
 
 

100,000 

 
 
 

1 

 
 
 

100,000 

 
 
 

1 

 
 
 

500,000 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 500,000 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- แผนงานดา้นการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

20,000 
515,000 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

20,000 
515,000 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

20,000 
515,000 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

20,000 
515,000 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

20,000 
515,000 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

100,000 
2,575,000 

รวม 4 535,000 4 535,000 4 535,000 4 535,000 4 535,000 4 2,675,000 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๑ 



-๓5- 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการทีด่ี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 - แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 
2 
1 

 
 
 

400,000 
3,000,000 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

400,000 
3,000,000 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

400,000 
3,000,000 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

400,000 
3,000,000 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

400,000 
3,000,000 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

2,000,000 
15,000,000 

รวม 3 3,400,000 3 3,400,000 3 3,400,000 3 3,400,000 3 3,400,000 3 17,000,000 
๙ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
ไฟฟ้าและระบบประปา 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
24 

 
12 

 
 

 
9,000,000 

 
3,700,000 

 
 

 
24 

 
12 

 
 

 
9,000,000 

 
3,700,000 

 
 

 
24 

 
12 

 
 

 
9,000,000 

 
3,700,000 

 
 

 
24 

 
12 

 
 

 
9,000,000 

 
3,700,000 

 
 

 
24 

 
12 

 
 

 
9,000,000 

 
3,700,000 

 
 

 
24 

 
12 

 
 

 
45,000,000 

 
18,500,000 

รวม 37 12,700,000 37 12,700,000 37 12,700,000 37 12,700,000 37 12,700,000 37 63,500,000 

บัญชีครุภัณฑ ์
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
1 

 
50,000 

 
1 

 
50,000 

 
1 

 
50,000 

 
1 

 
50,000 

 
1 

 
50,000 

 
1 

 
250,000 

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 250,000 

รวมทั้งสิ้น 48 18,799,000 48 18,799,000 48 18,799,000 48 18,799,000 48 18,799,000 48 93,995,000 

 
 
 

แบบ ผ ๐๑ 



-36- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-37- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟ

ส่องสว่างโซลา่เซลล์  
เส้นหลัง อบต.  
ถึง หนองสิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรับสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างโซลา่เซลล์  
เส้นคำพระ  
ถึง คำเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรับสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างโซลา่เซลล ์
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรับสนิ 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -38- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ 2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ 2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นคำพระ ถึงทา่ยางชุม 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นแยกโรงนำ้  
ถึงกุดซวย (วัดโพธิ์ศรี) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -40- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ 3 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู 
ข้างถนนลาดยาง 
สายกุดซวย-วัดบุบผา 

เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ 
น้ำท่วมขังถนน 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

ยาว  
2,000 ม. 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รางระบายนำ้ 
ยาว 

2,000 ม. 

น้ำไมท่่วมขัง
ถนนการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ 3 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟ

ส่องสว่างโซลา่เซลล ์
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรับสนิ 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -42- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านกุดซวย หมู่ที่ 4 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกระจายนำ้ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

1 ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถสบูนำ้
ได้สะดวก

ยิ่งขึ้น 

มีน้ำเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-43- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านกุดซวย หมู่ที่ 4 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นกุดซวยถึงวัดบบุผา 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นกุดซวยถึงสถาณนี
สูบนำ้ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรับ
สิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟ 

ส่องสว่างโซลา่เซลล ์
จากบ้านโนนหนามแท่ง 
ถึงสี่แยกหนองพิมาน 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง
1,000 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่งโซ
ล่าเซลล์ ยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรับ
สิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่งโซ
ล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2. โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก 
สี่แยกหนองพิมาน  
ถึง ถนนลาดยางเชื่อม  
ต.เค็งใหญ่ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว  

2,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เททับ
ถนนลาดยาง
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไปลำห้วยแฝก 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

3,000 ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล. 
ยาว 

3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่
ผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นหนองแคน-เค็งใหญ่ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -48- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสบูนำ้ด้วยพลังไฟฟ้า 

เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

1 ระบบ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สามารถสบู
น้ำได้สะดวก

ยิ่งขึ้น 

มีน้ำเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นโคกชาด 
ถึง หนองอีด่อน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นโคกชาด 
ถึงห้วยปลาแดก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นโคกชาด 
ถึงท่ายางชุม 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     
แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
4. โครงการติดตั้งไฟ

ส่องสว่างโซลา่เซลล ์
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรับสนิ 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานการเกษตร 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการขยายเขต 

คลองส่งนำ้ 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพียงพอ
สำหรับ 
ทำการเกษตร 

กว้าง 3 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองส่งนำ้
ยาว 

3,000 ม. 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
สำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -52- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ 8 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ 8 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟ

ส่องสว่างโซลา่เซลล ์
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรับสนิ 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-54- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ 9 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ ๐๒ 



 -55- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ 9 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นเส้นทา่ยางชุม 
ถึงโคกชาด 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นท่ายางชุม 
ถึงคำพระหมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
3,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐๒ 



-56- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๑0 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสบูนำ้ด้วยพลังไฟฟ้า 

เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอ
สำหรับ 
ทำการเกษตร 

1 ระบบ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สถานีสบูนำ้
สูบนำ้ได้

สะดวกยิ่งขึ้น 

มีน้ำเพียงพอ
สำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-57- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านกุดซวย หมู่ที่ 10 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นกุดซวยถึงสถาณนี
สูบนำ้ด้วยพลังไฟฟ้า 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -58- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๑1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-59- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 11 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและท
รับสิน 

15 จุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล ์
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -60- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการปรับปรุง 

ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-61- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นโคกท่าโพธิ ์
ถึงคำพระหมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์  
เส้นโคกท่าโพธิ ์
ถึงสถานีสบูนำ้ 
ด้วยพลังไฟฟ้า 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรับสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 

ยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุง 
ระบบกรองน้ำ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดเพียงพอ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบกรอง
น้ำประปา  
1 แห่ง 

มีน้ำสะอาด
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐๒ 



-62- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔  คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบล 
              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
วิสาหกิจชุมชน 
ตำบลคำพระ 

เพื่อให้ศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนตำบลคำพระ
สะอาด สวยงาม 
เหมาะสำหรับ 
การท่องเที่ยว การอบรม 
และศึกษาดูงาน 

1 ศูนย์ 2,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,0๐๐,๐๐๐ ศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชน 

ตำบลคำพระ 
1 ศูนย์ 

 ศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
ตำบลคำพระ
สะอาด สวยงาม 
น่าอยู่ เหมาะ
สำหรับการอบรม 
การท่องเที่ยว  
และศึกษาดูงาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ ๐๒ 
๐ๆๆๆๆ๐๒ 



 -63-                                                                                            
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เปน็สังคมเมืองน่าอยู่   
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสงเคราะห์  สวัสดิการและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. 
 

อุดหนุนโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
อำเภอหัวตะพาน 

เพื่อรณรงค์ 
ปลูกจิตสำนึกและ 
สร้างกระแสนยิมที่เอ้ือ
ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
และเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจใน
กลุ่มเยาวชนไม่ให้ 
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

เยาวชนและ
ชุมชนมี
กิจกรรม

สร้างสรรค ์
ในการป้องกัน 

ยาเสพติด 

๑4,๐๐๐ 
 

๑4,๐๐๐ 
 

๑4,๐๐๐ 
 

๑4,๐๐๐ 
 

๑4,๐๐๐ เยาวชนและ
ชุมชนมี
กิจกรรม

สร้างสรรค์ใน
การป้องกัน 
ยาเสพติด 

เยาวชนได้รับ
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจไม่ให้ 
ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

สำนักงาน
สาธารณสุข 

อำเภอหัวตะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ    ผ ๐๒ 



   -64-                                                                                       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  คือ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔  คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการเกษตร  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดต่างๆ
ในพืชและสัตว ์
 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ
ในพืชและสัตว ์
 

หมู่ที่ ๑-๑๒ 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๒ สามารถป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ต่างๆในพชืและสัตว ์

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ  ๐๒ 



 
-65- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  คือ “ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒  คือ ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คำพระ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คำพระ 

เด็กนักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง 
การศึกษาฯ 

2. โครงการเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คำพระ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คำพระ 

เด็กนักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้
ด้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ ๐๒ 



-66- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  คือ “ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒  คือ ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
 

(บาท) 
๑. อุดหนุนโครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี 2565 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป 

งานประเพณี
ลอยกระทง
ได้รับการสบื
สานให้คงอยู่

สืบไป 

15,๐๐๐ 

 
15,๐๐๐ 

 
15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 

 
15,๐๐๐ การจัดงาน 

ลอยกระทงบรรล ุ

ตามวัตถุประสงค ์

สืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

ที่ทำการปกครอง 

อำเภอ 

หัวตะพาน 

2. โครงการจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรมต่างๆ 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

งานประเพณี
และวัฒนธรรม
ต่างๆได้รับการ

สืบสาน 

ให้คงอยู่สืบไป 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดงาน
ประเพณีและ

วัฒนธรรมต่างๆ
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์

สืบสานงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ
ให้คงอยู่สืบไป 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ   ผ ๐๒ 



            -67- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕  คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
       ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล 
         แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงที่ทำการ 
อบต.คำพระ  

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน 
และหน่วยงานตา่งๆ 
ที่มาติดต่อราชการ 

1 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หลัง ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาติดต่อ 
ขอรับบริการ 
และติดต่อ
ราชการได้รบั
ความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงที่ทำการ 
อบต.คำพระหลังเก่า 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน 
และหน่วยงานตา่งๆ 
ที่มาติดต่อราชการ 

1 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หลัง ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มาติดต่อ 
ขอรับบริการ 
และติดต่อ
ราชการได้รบั
ความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ  ผ ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕  คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

(เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณที ่
ทำการ อบต.คำพระ 

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับ 
จัดกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ 

อาคาร  
1 หลัง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคาร
เอนกประสงค์ 

1 หลัง 

มีสถานที่ ที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสม
สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ ๐๒ 



                            -69- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพื่อการเกษตร 
เส้นคำพระหมู่ที่ 1 ถึง 
คำปากวืก หมู่ที่ 10 
บ้านกุดซวย 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนส่ง
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

3,000 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนลูกรังยาว 
3,000 ม. 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยรุ่งอรุณ 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.
ยาว 100 ม. 

มีความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยบุบผา 
 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.
ยาว 100 ม. 

มีความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     
แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   
บ้านคำพระ หมู่ที่ 2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

จากนานางคำบุ  ชินสาร ถึง 
โนนเค็ง 

เพื่ออำนวย
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนส่ง
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

1,500 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง 
ยาว  

1,500 ม. 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -71- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านคำพระ หมู่ที่ 3 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากบ้านนายวี ทางไธสงค์  
ถึงสวนนางสมศรี มาลาอุตม์ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

มีความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากสวนนางนนัทิยา คณาเสน 
ถึงสามแยกสวนนายนาค 
วามะลนุ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

มีความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากถนนลาดยางเส้นวังนำ้แซบ 
ถึงสะพานวังน้ำแซบ 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

มีความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากสวนนางธรนัส เครือศรีถึง
ถนนลาดยาง สายหัวตะพาน- 
น้ำปลีก 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังยาว 
500 ม. 

มีความสะดวก
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -72- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านคำพระ หมู่ที่ 3 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่

สายถนนลาดยางวังนำ้แซบ 
เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตำ่ 

ยาว  
1,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -73- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านกดุซวย หมู่ที่ 4 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการเสริมผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชอยรุ่งอรุณ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เททับ
ถนนลาดยาง

400 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

2. โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนางลาย จันทนะชาติ 
ถึงบ้านนางสนุทร จิตนนท ์

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เททับ
ถนนลาดยาง

400 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

3. โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสันติสุข 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เททับ
ถนนลาดยาง

400 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -74- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านกดุซวย หมู่ที่ 4 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
4. โครงการเสริมผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจริญใจ 
เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เททับ
ถนนลาดยาง

400 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

5. โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้าน
นายพรรณา ลุยพิมย์ ถึงบ้านนาง
นงลักษณ์  สีสุรัตน ์

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เททับ
ถนนลาดยาง

400 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางนงนชุ สุยะทา 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -75- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 5 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายไปโนนกลาง 
เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,00 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐๒ 



 
                            -76- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 5 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

แรงต่ำจากบา้นโนนหนาม
แท่งถึงสี่แยกหนองพิมาน 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพสนิ 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตำ่ 
ระยะทาง 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐๒ 



-77- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เส้นประปาบ้านหนองแคน 
เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

1,200 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่

ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายหนองแคนเชื่อม  
ต.ดอนเมย 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

1,000 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่

ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายวัดป่าภิรมย์คำไหล 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

1,000 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่

ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-78- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เส้นทางไป 
บ้านนายเพลินทอง ศลิลา 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

1,200 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่

ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
จากบ้านนายประทวน 
ภาชนะพูล ถึงแยก 
หน้าโรงเรียนบา้นหนองแคน 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
จากวัดศรีบุญเรือง 
ถึงถนนเชื่อม ต.เค็งใหญ่ 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-79- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง

โซล่าเซลล์ภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่องสวา่งโซล่า
เซลล์ 10 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -80- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.

จากบ้านโคกชาด 
ถึงหนองอี่ด่อน 

เพือ่ความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง่ 

กว้าง 5 ม. 
ยาว  

1,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล.
ยาว  

1,000 ม. 

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -81- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง

โซล่าเซลล์สายบา้นโคกชาด
ไปบา้นคำพระ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

30 จุด 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ไฟส่องสวา่งโซล่า
เซลล์ 30 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -82- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านทา่ยางชุม หมู่ที่ 8 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์

บริเวณฐานจุดบั้งไฟ 
สวนทา่วังเวิน 

เพื่อความสะดวก
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กว้าง  
200 ม. 

ยาว 300 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถมดินกว้าง 
200 ม. 

ยาว 300 ม. 

มีสถานที ่
ที่เหมาะสม
สำหรับ 

จัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



                            -83- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านทา่ยางชุม หมู่ที่ 8 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง

โซล่าเซลล์ภายในหมู่บา้น
และสถานที่ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10 จดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซล 10 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพื่อการเกษตร 
จากสามแยกวัดศรีมงคล  
ถึงสถาณีสบูนำ้ 
ด้วยพลังไฟฟ้า 
บ้านท่ายางชุม 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใชส้ำหรับ
ทำการเกษตร 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเพื่อ
การเกษตร 
1,000 ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชส้ำหรับ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ ๐๒ 



-84- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ 9 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

เส้นบ้านนายคำหลา้ ลายทอง 
ถึงถนนลาดยาง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว  

1,000 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง 
ยาว  

1,000 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ 9 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง 

โซล่าเซลล์ภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 
10 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟส่องสวา่ง 
10 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
สายถนนลาดยาง ท่ายางชุม- 
โนนตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชส้ำหรับทำ
การเกษตร 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
1,000 ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชส้ำหรับ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐๒ 



-86- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๑0 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง

โซล่าเซลล์ภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 
10 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-87- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๑1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

สายดอนปู่ตา 
เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 

1,000 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง 
ยาว  

1,000 ม. 

มีความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-88- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๑1 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง

โซล่าเซลล์ภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 
10 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-89- 
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา     

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  คือ ของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ยกระดับการค้าชายแดน  การส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่สากล                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑  คือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
        ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การไฟฟ้าและระบบประปา 
          แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 

(บาท) 
๒๕๖๘ 

(บาท) 
๒๕๖๙        
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑. โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่ง

โซล่าเซลล์ภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่องสวา่ง
โซล่าเซลล์ 
10 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



-90- 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)คร้ังที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์พร้อม
อุปกรณ์ 1 เครื่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐3 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ นัน้  หากไม่มีการนำไปปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลย่อมไม่กอ่ให้เกิดประโยชน์หรือเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้  จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกลไกวิธีการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล / ประเมินผลการดำเนนิการตามแผนงาน / โครงการตา่ง ๆ เพื่อให้การวางแผนเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน  จงึได้กำหนดให้มีองค์กรติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ  ซึ่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นซึง่คณะกรรมการต่าง ๆ อาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึน้เพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
 

 ๑.  นางฉวี  วามะลนุ         ตำแหน่ง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            กรรมการ 
 ๒.  นายดลณรงค์  บุญเจริญ   “ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            กรรมการ 
 ๓.  นายจินดา  จารุจิตร   “ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการ 
 ๔.  นายสมชาย  กิ่งชา    “ ประชาคมตำบล          กรรมการ 
 ๕.  นายธนพล  สุพล   “         ประชาคมตำบล    กรรมการ 
 ๖.  นายประสิทธิ์  คำตัน                         “ ผอ.รพ.สต.คำพระ                  กรรมการ 
         ๗.  นายสุรวิทย์  เชญินยิม   “ ผอ.รพ.สต.โนนหนามแท่ง         กรรมการ 
 ๘.  นางขวัญใจ  แอ้นชัยภูม ิ            “ หัวหน้าสำนักปลัด                    กรรมการ 
 ๙.  นายมานัส  วามะลนุ   “ ผู้อำนวยการกองคลัง              กรรมการ 
        ๑๐. นายวันชัย ลายทอง   “ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ          กรรมการ  
        ๑๑.  นายเขียวพร  เขียวบุตร   “ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ               กรรมการ 
 

มีอำนาจหนา้ที่ ดังนี ้
๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา       
๓.  รายงานผล  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผล  แผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยเปิดเผยภายในสบิห้าวัน  นับแตว่ันรายผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าว  และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวัน 
นับแต่วนัรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิดประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสบิวัน  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  เป็นลักษณะที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนนิการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  โดยดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน หก
สิบวัน   
นับแต่วนัที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๒๐  คะแนน 
   ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ                   ๑๕  คะแนน  
   ๑.๓  ยุทธศาสตร์  ๖๕ คะแนน  ประกอบด้วย 
    (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๑๐   คะแนน 
    (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      ๑๐  คะแนน 
    (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด          ๑๐  คะแนน 
    (๔)  วิสัยทัศน์               ๕   คะแนน 
    (๕)  ยุทธศาสตร์                         ๕   คะแนน 
    (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์          ๕   คะแนน 
    (๗)  จุดยืนทางยทุธศาสตร์             ๕   คะแนน 
    (๘)  แผนงาน               ๕   คะแนน 
    (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม           ๕   คะแนน 
    (๑๐)  ผลผลิต/โครงการ            ๕   คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   ประกอบด้วย 
   ๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา           ๑๐  คะแนน 
   ๒.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงปริมาณ       ๑๐ คะแนน 
   ๒.๓  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ       ๑๐  คะแนน 
   ๒.๔  ยุทธศาสตร์และแผนงาน           ๑๐   คะแนน 
   ๒.๕  โครงการพัฒนา              ๖๐   คะแนน 
    (๑)  ความชัดเจนของโครงการ            ๕  คะแนน 
    (๒)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ            ๕  คะแนน 
    (๓)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ 
                                                 ได้ถูกต้อง               ๕  คะแนน 
    (๔) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี             ๕  คะแนน 
    (๕)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
                                                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๒                      ๕  คะแนน 
    (๖) โครงการมีความสอดคล้องกบั  Thailand ๔.๐            ๕  คะแนน 
    (๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                     ๕  คะแนน 
    (๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง   
                                                 มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใตภ้าคประชารัฐ                                     ๕  คะแนน 
    (๙)  งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๕   คะแนน 
    (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ        ๕  คะแนน 
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    (๑๑)  มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่ 
                                                  จะได้รับ                                                                  ๕  คะแนน 
    (๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รบัสอดคล้องกับวัตถุประสงค์           ๕  คะแนน 
  

 คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ (๘๐  คะแนน) 
 
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑)  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ คะแนน 
(๒)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ        ๑๕  คะแนน 
(๓)  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๐ คะแนน 
(๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด         ๑๐ คะแนน 

 (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด           ๑๐  คะแนน 
 (๔)  วิสัยทัศน์              ๕  คะแนน 
 (๕)  ยุทธศาสตร์                        ๕  คะแนน 
 (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์           ๕  คะแนน 
 (๗)  จุดยืนทางยทุธศาสตร์                     ๕  คะแนน 
 (๘)  แผนงาน                                                                    ๕  คะแนน 
 (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                   ๕  คะแนน 
 (๑๐)  ผลผลิต/โครงการ           ๕  คะแนน 
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๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  ตามข้อ  ๓๐ (๕)   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๘  ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  และข้อ ๑๒ (๓)  กำหนดว่า ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นทีไ่ด้จาก    การติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    สิบห้าวนั  นบัแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลา่ว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสบิวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา  ทีส่ามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชงิสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลตา่ง ๆ จาก 
  ๒.๑  ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏบิัติงาน (Perfomance indicaors) 
   (๒)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน  หรือ  Scoracard Model ของ 
Kaplan & Norton 
   (๓)  แบบมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ (Resulf  Framework Model (RF)) 
   (๔)  แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรือ Logical Model 
   (๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Perfomance Measurement System 
(PPMS) ระบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธกีารแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method) 
   (๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (๘)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (๙)  แบบการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment Model) 
   (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self assessment Model) และ 
   (๑๑)  แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึน้ ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  
                                       (๑) (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  ๒.๒  เชิงปริมาณ (Quantity)  คุณภาพ (Quanlity)  ผลที่ไดจ้ริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)         
                           เวลา (Time)  เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
  ๒.๓  ประชาชนได้ประโยชน์อยา่งไร หรือราชการไดป้ระโยชน์อย่างไร 
  ๒.๔  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไหร่(Key Performance Indicators : RF) 
  ๒.๕  ผลกระทบ (Impact) 
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๓.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  ๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
   โดยใช้รูปแบบเชิงพจิารณาที่สามารถแสดงได้ทัง้การอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ  กราฟ   
ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
   ๓.๑.๑  ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
    (๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏบิัติงาน(Performance Indicators) 
    (๒)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน  หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton 
    (๓)  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model (RF)) 
    (๔)  แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรือ Logical Model 
    (๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measurement 
System(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏบิัติงานหรือ PPMS 
    (๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem Solving Method 
    (๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
    (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (๙) แบบการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment Model) 
    (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self assessment Model) และ 
    (๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบ 
ตามข้อ (๑) (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
   ๓.๑.๒  เชิงปริมาณ (Quantity คุณภาพ (Quanlity) ผลที่ไดจ้ริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เปน็ไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
   ๓.๑.๓  ประชาชนไดป้ระโยชนอ์ย่างไร หรือราชการไดป้ระโยชน์อย่างไร 
   ๓.๑.๔  วัดผลได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KP)Ls) 
   ๓.๑.๕  ผลกระทบ (Impact) 
           ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากการคำนวณ เชน่ ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดทำยุทธศาสตร์  ผู้เข้าร่วมมีก่ีคน  กี่กลุ่ม  มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ  ที่ได้เป็นแบบตัวเลข  สถิต ิ
ต่าง ๆ  ข้อมูลเชิงปริมาณ  จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน  เชน่ จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ  จำนวนกิจกรรมที่ถูก
ระบุว่าเปน็กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  เป็นต้น 
   ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น ๆ เชน่ หมู่บ้าน / ชุมชน นี ้
มีความเจริญมีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้  หมู่บ้าน / ชุมชน 
มีปัญหาอะไรบา้ง ผลของการพฒันาตามยุทธศาสตร์แตล่ะดา้นหมู่บ้าน / ชุมชน เป็นอยา่งไร ผลของคนเป็นอย่างไร  
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลทีอ่ธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มีความสัมพนัธ์และ
เชื่อมโยงความเปน็เหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเปน็เร่ืองของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน  
ชุมชน  หรือผู้มีส่วนได้เสยีทั้งหมด 
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๔.  ข้อเสนอแนะของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   การติดตามและประเมินผลมีความจำเปน็ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล  และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บา้น/ชุมชน ตำบล  และอาจรวมถึง
อำเภอ  และจังหวัดด้วย  เพราะว่าหมู่บา้น / ชุมชน / ตำบล / องค์กร / หน่วยงานตา่ง ๆ ลว้นมีปฏิสัมพนัธ์ซึ่งกันและกัน
สิ่งแวดล้อมภายใต้สงัคมที่เป็นทัง้ระบบเปดิมากกว่าระบบปิดในปัจจุบนั 
   ๔.๑.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมิน  และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับท้องถิ่น  เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย 
สังคม  การวิเคราะห์สภาพนอกนี้  เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   ๔.๑.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการตรวจสอบ  ประเมิน  และกรองปัจจยั  
หรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น  ปัจจัยใดเปน็จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจุแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและ 
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
สามารถทำได้หลายทาง เช่น 
    (๑)  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิน่ (Valua-Chain Analysis) ห่วงโซ่
แห่งคุณค่านี้ เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณคา่ด้านการพฒันาหลายมิติ 
    (๒)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Resources) เป็นการ
วิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งหรือจุดอ่อน ไม่ว่าจะเปน็สำนักงาน
ปลัดเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง  กองชา่ง  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  และกองการศึกษา 
  ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี ให้มีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพฒันาจังหวัด  แผนพัฒนา
อำเภอ  และแผนชุมชน  ตลอดจนให้ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
องค์กรโดยรวมอย่างมีประสิทธภิาพ  ประสทิธิผล    และยัง่ยืน  โดยให้ทุกหน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม      
ในแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี  ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า  ของงบประมาณในแต่ละโครงการ  เช่น  โครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ  ที่สำคัญ  ไฟฟ้า  ถนน  นำ้ประปา  เปน็ตน้  และให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและ
ดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ครองคลุมและครบถ้วน  ทั้ง ๖  ยุทธศาสตร์  รวมทั้งให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนนิโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนนิโครงการฯ
ดังกล่าว 
  ในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีในเวทปีระชาคมระดับหมู่บา้นและระดบัตำบล  พจิารณาคัดกรอง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยจัดทำลำดบัความสำคญัของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี    
และควรให้สอดคล้องสมดุลกับงบประมาณขององค์การบริหารสว่นตำบล  สามารถประเมินผลระดับความสำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   
 

ผลจากการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมและแหลง่นำ้เพื่อการบริโภค  อุปโภค และสิง่แวดล้อม  

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในเขตตำบลคำพระ  ให้น่าอยู่  สวยงาม เปน็ระเบียบ  ปลอดภัย  มีระบบ  สาธารณูปโภคที่ดี  
ปราศจากมลภาวะ ประชาชนมจีิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  เข้าใจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่
สาธารณะ 
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2. รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ภาวะพลังงานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน 
๓. การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้  สร้างเครือข่ายเรียนรู้ระหว่างชุมชน  กับ ชุมชน  ชุมชน

กับสังคมภายนอก  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว  ชุมชนและสงัคม  เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมครบถ้วนกันทุกกลุ่มมคีวามเป็นธรรมและเสมอภาค  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนมีระบบการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พฒันาระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  เป็นการส่งเสริมและสนับสนนุให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวม ส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

๔.  การพัฒนาคน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี  มี
การทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการดำรงชวีิต  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความ
จำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ
และความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยนืต่อไปในอนาคต 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    

            ๑ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ   
๑.  โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๓.  โครงการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้  ๑๑,๑๕๐,๐๐๐  บาท   
โอนเพิ่ม ๑,๕๘๒,๖๐๐  บาท 
๔.  โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  ฐานะยากจน  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๕.  ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ตั้งไว้  ๒๒,๕๐๐  บาท 
๖.  อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในระดับอำเภอ  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๗.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๐. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๑. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๒. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ(ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)  
ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑๓. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตามที่หน่วยงานกำจัดขยะเรียกเก็บ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
๑๔.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาสำหรับ ศพด.ในการจัดหาอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน   
ตั้งไว้๘๕๐,๐๐๐  บาท  โอนเพ่ิม  ๕๒,๓๐๐  บาท 
๑๖.  โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาหนังสือเรียน   
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐  บาท 
๑๗.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๑๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียน  ตั้งไว้  ๑๕,๖๐๐ บาท   
๑๙. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน   
ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท  โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐  บาท 
๒๐.   สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตั้งไว้  ๒๑,๕๐๐  บาท  โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐  
บาท 
๒๑.  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  ๙๗๐,๐๐๐  บาท 
๒๒. อุดหนุนโรงเรียนต่าง ๆ ภายในตำบล (ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)  ตั้งไว้  ๑,๖๖๐,๐๐๐  บาท  
โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐  บาท 
๒๓.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  โอนเพิ่ม  ๓,๐๐๐  บาท 
๒๔.  ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำพระ  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
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๒๕.  อุดหนุนงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๖.  อุดหนุนงบประมาณเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  
บาท 
๒๗.  อุดหนุนเทศบาลตำบลหัวตะพาน  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๘.  อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  ๒๔๐,๐๐๐  บาท 
๒๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาหนังสือ
เรียน  ตั้งไว้  ๑๐,๔๐๐ บาท 
๓๐.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบฝาตระแกรงเหล็ก  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๓๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางคำพระ-คำเจริญ  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๓๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓ ซ.โนนประทาย  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๓๓.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นรอบป่าโนนเมือง) บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๔  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๓๔.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนหนามแท่ง ม.๕  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๓๕.  โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖  ตั้งไว้  ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
๓๖.  โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแคน ม.๖  ตั้งไว้  ๘๕,๐๐๐  บาท 
๓๗.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกชาด ม.๗ เส้นทางหนองอีด่อน  ตั้งไว้  ๑๔๕,๐๐๐  บาท 
๓๘.  โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักบ้านโคกชาด ม.๗  ตั้งไว้  ๕๕,๐๐๐  บาท 
๓๙.  โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักบ้านท่ายางชุม ม.๘  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๔๐.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เชื่อมถนนลาดยาง บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๙  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๔๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสุมาลี  สอดส่อง  บ้านกุดซวย  หมู่ที่ ๑๐  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๔๒.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง ม.๑๑ (บ้านนายสมศักดิ์  ฝั่งไทสงค์)  
ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๔๓.  โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ ๑๒  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๔๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๕๕.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัดป่าภิรมย์คำไหล)  ตั้งไว้  ๑๕๔,๐๐๐  บาท 
๔๖.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นบ้านนายแสวง  มลสิน)บ้านหนองแคน ม.๖ ตั้งไว้  ๔๖,๐๐๐  บาท 
๔๗.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๑  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๔๘.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๒  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔๙. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๕๐.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๕๑.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
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